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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2017 

 

VERGADERING DONDERDAG 16 FEBRUARI 2017 
 

 

Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
 
4. A-CATEGORIE 
 
5. B-CATEGORIE 
 
6. C-CATEGORIE 
a. Eigenstandige Motie “Omgevingsvergunning Biomineralenfabriek” 
 
7. Sluiting  

 

Aanwezig: 

Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester  

Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons 

Mevrouw S.D.A.H. Schenk-Dekkers, de heren A.A.B. Theunis, C.A.E.M. van Poppel, C.A. Lok, J.A.M. 

Verbraak, wethouders. 

De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), M.J.G. Heessels (SP), A.G.A. van den 

Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP).  

De heren: M.J. van der Aa (SP), M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), P.A.M.P. Beesems 

(Nieuwe Democraten), G.A.H.M. Boons (VVD), R. Breedveld (CDA),  R.G.J. van Broekhoven 

(Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen 

(D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), C.A.J.M. 

Goossens (Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP), M.A.K. van Heumen (SP), 

C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver (PvdA), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), 

A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers, E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), 

A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (VVD), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. 

Yap (PvdA).  

 

Afwezig: mevr. M.C.J. Frijters (VVD), dhr. C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), dhr. B. Missal (SP). 

 
1. Opening   
De VOORZITTER: Dames en heren, het is 19.30 uur en dat betekent dat de raadsvergadering bij 
deze is geopend. Ik meld afwezig de leden van u raad de heer Missal van de factie van de SP, De 
heer Janssen van de Roosendaalse Lijst, mevrouw Frijters van de VVD en de heer Van Ginderen van 
het CDA die komt wat later in onze vergadering. Wij nemen afscheid van de huidige gast van de 
burgemeester Lars Hermus maar hij heeft het afscheid al genomen, want hij is er niet. Dus dan zeg ik 
dag Lars en tot ooit maar ja 19.30 uur is 19.30 uur. Dat maken wij wel goed op een ander ogenblik. 
Dan ben ik meteen toe aan de installatie van de nieuwe gast van de burgemeester en dat is… Hij is er 
wel? Applaus voor de jeugd. Stond je in de file? <Van dit deel van de vergadering is geen 
geluidsopname beschikbaar……> 
 
Vervolgens wordt mevrouw Esmeralda Kuijpers geïnstalleerd als twaalfde gast van de burgemeester. 
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De VOORZITTER: Oké, dames en heren, dan zijn wij nu toe aan een volgende installatie en dat is van 
het burgerraadslid de heer Mouwen voor de fractie van de VLP. Ik zal daar nu toe overgaan. Ik vraag 
de heer Mouwen om naar voren te komen en voor het afleggen van de belofte vraag ik u te willen 
gaan staan.  
 
De VOORZITTER installeert de heer Olaf Mouwen als burgerraadslid voor de VLP. 
 
Goed, dames en heren. Sttt.. Dames en heren wij gaan weer voort met de raadsvergadering. Ik wijs u 
nog even op de televisiecamera’s van ZuidWest TV maakt sfeerbeelden, ja zo, voor een uitzending 
één week voor de Tweede Kamerverkiezingen van zometeen van 15 maart, waar ook een aantal 
raadsleden aan meedoet en fractievoorzitters. En om wat sfeer te proeven om de beelden echt 
levendig te maken worden er wat opnames gemaakt. Ik meld dat u maar even dat u dat weet. Succes 
met je werk. Goed. 
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Agendapunt 2, het vaststellen van de Raadsagenda. Kan die zo vanavond worden 
gevolgd of wenst één uwer hierover het woord? Niemand? Dan gaan we de agenda aldus afhandelen.  
 
3. Afhandeling van de beantwoorde schriftelijke vragen. 
De VOORZITTER: Agendapunt 3, de afhandeling van eerder beantwoorde vragen uwerzijds. Er zijn 
bij de griffie, op een tweetal onderwerpen is aangemeld om daar nog een nadere mondelinge vraag 
over te stellen. Ik heb hier staan als eerste inzake de boomstructuur Wipwei. De fractie van de VLP de 
heer Heeren. 
 
De heer HEEREN: Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Als eerste wil ik de wethouder bedanken voor 
het beantwoorden van de vragen. Ik vond de antwoorden alleen wat verrassend moet ik zeggen. In de 
Commissievergadering en in de Raadsvergadering heeft de wethouder heel duidelijk aangegeven de 
bomen te zullen laten staan en op het moment dat er woningbouw plaats zou vinden dan zou er om 
de bomen heen gebouwd moeten worden. En ik wilde de wethouder vragen van hoe moet ik dit nu de 
burgers uit gaan leggen, want die snappen dat niet meer. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Schenk. 
 
Mevrouw SCHENK: Ja, bedankt voorzitter. Zoals u mij geciteerd heeft in de vraag dat klopt dat is een 
ander verhaal als dat ik nu van u hoor. Ik heb niet aangegeven dat het allemaal zonder het kappen 
van bomen zou gebeuren. Hier is er een ontwikkeling waar er een aantal bomen zijn gekapt. Maar 
daar komen er vele, vele voor terug zoals u ook weet zeker in ontwikkeling van die hele groene 
infrastructuur die er nog aangelegd gaat worden vanaf die locatie verder Stadsoevers in. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan ga ik naar de Roosendaalse Lijst inzake de Carnavalsloods. De 
heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt wethouder voor de beantwoording. Ja, het lijkt 
een beetje klassenjustitie. De Roosendaalse clubs een prachtige loods en de dorpen die moeten maar 
niets doen, terwijl ze toch gisteren hier de show stalen tijdens de boerenraad, maar goed. Ik heb wel 
gelezen dat er in ieder geval een gesprek komt, dat is al iets. Mijn vraag is wie worden daar precies 
voor uitgenodigd met welke intentie? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, wie daar voor uitgenodigd worden zijn de betrokkenen die zich bij dit 
onderwerp betrokken voelen dus onder andere Cabot en mogelijk de bouwclubs uit de dorpen en we 
zullen met elkaar gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn. Ik ken ook uw betrokkenheid bij het 
grootste, ons grootste dorp en wellicht meneer De Regt dat u ook kunt deelnemen om mee te zoeken 
naar een geschikte plek voor de bouwclubs in de dorpen. Want dat is ons natuurlijk iets waard om 
daarmee aan de slag te gaan. Vandaar ook dat ik ze aan tafel wil hebben en de problematiek wil 
aanhoren.  
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De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Dit waren de nadere mondelinge vragen. Dat heb ik goed 
genoteerd? Oké.  
 
4. A-CATEGORIE 
De VOORZITTER: Er is in agendapunt 4, in de A-categorie geen stukken.  
 
5. B-CATEGORIE 
De VOORZITTER: Dat geldt ook voor de B-categorie. 
 
6. C-CATEGORIE 
a. Eigenstandige Motie “Omgevingsvergunning Biomineralenfabriek”. 
De VOORZITTER: Dan zijn we toe aan waarvoor u allen defacto komt, de C-categorie een motie, 
inmiddels twee aangekondigde concept-moties inzake de Biomineralenfabriek, meer in het bijzonder 
de Omgevingsvergunning Biomineralenfabriek. Ik doe het als volgt: Ik zal als eerste het woord geven 
de heer Gabriëls van de fractie van de Roosendaalse Lijst als eerste ondertekenaar van de motie de 
eigenstandige motie en vervolgens vraag ik aan de overige mede-indieners in hun eerste termijn of ze 
behoefte hebben om aanvullend daar ook het woord over te voeren.  U kent het eerste termijn vijf 
minuten, tweede termijn drie minuten. Daarna zou ik willen voorstellen om het woord te geven aan, ik 
denk, de heer Schijvenaars om de motie in te dienen. En dan zal ik daarna nog in eerste termijn 
vragen aan mevrouw Koenraad en de heer Yap, dan heb ik denk ik alle fracties gehad en de heer Mol 
neem me niet kwalijk, om ook nog het woord te voeren eerste termijn. Dat is grosso modo het 
procesdeel wat betreft de eerste termijn. Het woord is aan de heer Gabriëls van de fractie van de 
Roosendaalse Lijst. 
 
De heer GABRIËLS: Dank u wel, voorzitter. Ja, zoals u aan mijn stem waarschijnlijk wel kunt horen is 
die niet in topconditie, maar ik hoop met wat preparaten hier daar toch vanavond het einde mee te 
geraken, spreekwoordelijk dan, dus bij deze. In deze eerste termijn wil ik graag de inmiddels veel 
besproken motie indienen en wel gelijk aan de start. Dat lijkt me het handigst, dan weet u weer precies 
wat voorligt en na het indienen ervan zal ik weer een korte toelichting geven. En ja zoals de voorzitter 
al aangaf de motie wordt mede-ingediend door VVD, SP, D66 en VLP. Dan wil ik nu de motie indienen 
en ik beperk me even gemakshalve tot het dictum.  Draagt het college op: De omgevingsvergunning 
fase 1 (milieuvergunning) voor de Biomineralenfabriek af te wijzen. Tweede bullet van het dictum is: 
De raad middels raadsmededelingen op de hoogte te houden van de afwikkeling en gevolgen hiervan. 
En 3 en laatste bullet, maximale openheid en transparantie voor de burger te verschaffen in het 
verdere proces. Namens de fracties Roosendaalse Lijst, VVD, SP, D66 en VLP, zoals al 
gememoreerd. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 1 en heet “Omgevingsvergunning 
Biomineralenfabriek”. 
 
De heer GABRIËLS: Dank u wel. Nou om maar meteen met de deur in huis te vallen van, de volgende 
vraag. Is dit een motie voor de bühne? Nee. En ik zal toelichten waarom de Roosendaalse Lijst dit 
vindt. De Roosendaalse Lijst is een fractie die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. We hebben in 
een eerder stadium, dat was vorig jaar juni, onze vraagtekens gezet bij de komst van de fabriek. De 
raadsbreed aangenomen motie van de SP destijds die de Roosendaalse Lijst destijds mede-indiende 
om naast het gezondheidsonderzoek door de GGD ook een MER te laten opstellen was daarvan het 
resultaat. Wij wilden toen immers niet op de stoel gaan zitten van degene van wie wij de expertise 
verwachten om dit onderzoek, dit kundig en grondig te doen. Ons accent lag toen op de MER, omdat 
wij verwacht hadden, misschien ook gehoopt hadden, dat dit rapport zou aantonen met harde feiten 
dat het niet wenselijk is om zo een fabriek plus de verhoogde verkeersintensiteit van de aanvoer van 
mest op deze locatie een groen licht te geven. Het duurde even zoals we allemaal weten voordat de 
aanvullende MER en bijbehorend advies gepubliceerd werd. In feite vlak voor de hoorzitting van 
afgelopen maandag gebeurde dat pas. En samenvattend gaf het rapport aan dat een simpele 
handeling het verhogen van de geplande schoorsteen met 10 meter alle problemen uit de lucht zou 
halen, dat is niet grappig bedoeld. En wat enerzijds bevestigt natuurlijk als je zoveel dingen doet om 
problemen te voorkomen dat er een probleem is met luchtkwaliteit bij zo’n fabriek. Maar het gaf ook de 
verrassing dat het zo simpel opgelost zou zijn. Het GGD-rapport sprak nog in haar conclusies naast 
het verhogen van de schoorsteen van het verhogen van de snelheid van de luchtuitstoot, uitbreiding 
van luchtwassing. En daarnaast was in het GGD-rapport slechts sprake van verwachtingen. Maar gaat 
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dit hier eigenlijk wel om vooraf te meten of te berekenen feiten? Is het niet veel belangrijker om te 
erkennen dat er eigenlijk door geen enkele instantie de 100% zekerheid gegeven kan worden om de 
simpele reden dat zo’n Biomineralenfabriek op zo’n locatie, dus de hele formule in Nederland uniek is. 
En dus de normen waaraan de berekeningen en analyses moeten voldoen ooit zijn vastgesteld op 
andersoortige situaties. En het dus niet vrij van risico is om je volledig blind te varen op die normen, op 
diezelfde normen. En soms is minder dan 100% zekerheid acceptabel, maar niet als het om onze 
gezondheid gaat. Het lijkt er een beetje op alsof we door deze locatiekeuze ongewild een 
spanningsveld op gaan zoeken. Er moet ons inziens toch andere locaties te vinden zijn in Noord-
Brabant die qua omgeving en omwonenden veel minder belastend zijn. De ondernemer dus ook veel 
minder investeringen zouden vragen. En de logistiek ook minder laten drukken op de reeds bestaande 
verkeersintensiteit. En natuurlijk is het altijd mogelijk om nadien als blijkt dat niet aan de normen wordt 
voldaan aanpassingen laten aanbrengen, want dat is dan pas na een periode van gemelde overlast.  
En ook moeten we ons realiseren dat voldoen aan provinciale normen niet altijd betekent dat je niets 
ruikt of niets merkt, dat betekent alleen maar en echt alleen maar dat je binnen bepaalde 
overlastgrenzen blijft. En tenslotte de motie raakt een collegebevoegdheid en daar is al een aantal 
maal aan gememoreerd, het gunnen. Kunnen wij daar als raad wel onze invloed op uitoefenen? Wel 
degelijk. Het hebben van een bevoegdheid is nimmer een vrijbrief. De raad geeft immers in haar 
kaderstellende en controlerende taak, maar wellicht is de derde rol van de raad, van een raadslid 
volksvertegenwoordiging misschien nog wel de meest belangrijke hier. En daarom wil de 
Roosendaalse Lijst en ook de mede-indieners van de motie neem ik dan maar even voor het 
maximale doen om het college te bewegen een andere keuze te maken dan degene die volgens 
sommigen zo voor de hand lijkt te liggen. 
 
De VOORZITTER: Ik geef u zo het woord meneer Mol. Dat was uw betoog? Ik als voorzitter, heb ik 
ook de plicht om, ik heb inmiddels scherp het dictum gelezen. En ik geef u indringend in overweging 
om heel goed na te denken over uw dictum nummer 1. U draagt het college op de 
Omgevingsvergunning fase 1 milieuvergunning voor de Biomineralenfabriek af te wijzen. Laat dat 
goed op u doorwerken als mede-indieners van de motie dat het niet zo kan zijn dat u het college 
aanzet tot onrechtmatig handelen. Dat zit in deze motie ingebakken en dat kan en mag u als 
gemeenteraad van uw gemeentebestuur niet verwachten. Dat even ambtshalve opgemerkt. De heer 
Mol. 
 
De heer MOL: Ja, voorzitter, mijn opmerkingen sluiten daar behoorlijk bij aan want los van gevoelens 
en bezwaren rondom dit dossier en waar we, die voor ons ook absoluut niet vreemd zijn wil ik de 
indiener de heer Gabriëls toch vragen of hij zich realiseert wat hij vraagt van dit college. Want zoals u 
ook al zei de opdracht om de vergunning te weigeren dat kan leiden tot een bestuurlijk gedrag dat je 
onbehoorlijk zou kunnen noemen. Het is de vraag of u zich dat als indieners voldoende realiseert. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De heer GABRIËLS: Ja, in uw vraagstelling zit al “zou kunnen leiden tot” inderdaad. Zo is inderdaad 
de motie ook bedoeld inderdaad. En zoals ik al eerder memoreerde in mijn toelichting wij willen, de 
Roosendaalse Lijst zeker maar ook de mede-indieners het maximale signaal richting college laten 
gaan om een andere weg te vinden dan degene die nu voor schijnt te liggen, zijnde het gewoon 
gunnen van de Omgevingsvergunning, dus dat is het signaal wat wij heel sterk naar het college uit 
willen blijven gaan doen. 
 
De heer MOL: Ja, aanvullend nog, voorzitter dan zou ik me toch kunnen voorstellen en daar zou 
iedereen zich wellicht bij kunnen aansluiten dat je een signaal van bezorgdheid uitzendt richting het 
college maar niet de opdracht om de vergunning te weigeren. Want dat leidt, dat brengt het college 
echt in de problemen. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De heer GABRIËLS: Ja, zoals ik al eerder zei van het doel van de motie is om een zo sterk mogelijk 
signaal uit te geven. Als je dan vervalt in de richting van verzoeken tot of andere afzwakking van het 
dictum dan is er wat ons betreft niet voldoende sterkte in het signaal wat wij af willen geven. En 
natuurlijk een motie is en blijft een motie. Dit is geen andere motie dan een andere motie in deze. Wat 
het college daarmee doet dat is aan het college, want ook daarin is het een collegebevoegdheid. Als 



 
 

Verslag raadsvergadering 16 februari 2017     pagina 5 

het college straks terugkomt van dit is niet uitvoerbaar, of dit is maar ten dele uitvoerbaar of wat dan 
ook, daarom ben ik ook heel erg nieuwsgierig waar in de eerste termijn van het college straks de 
wethouder mee komt, maar tot dat moment is het aan het college om ermee te doen wat zij willen 
doen dus en dat is het. 
 
De VOORZITTER: Meneer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dan met deze laatste woorden van de heer Gabriëls lijkt het toch meer op 
bühnewerk terwijl u in de inleiding aangaf dat zo niet te willen doen. Wat verwacht u nu van dit 
college, van deze motie. Want u geeft letterlijk de opdracht aan het college om de vergunning af te 
wijzen dat lees ik hier goed, u draagt het op. U verzoekt het niet, u geeft geen signaal af want u noemt 
het een maximaal signaal maar het is gewoon een opdracht aan het college. Wat verwacht u dus van 
het college dat zij met deze motie doen. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls.  
 
De heer GABRIËLS: Ja, ik zou zeggen ik val bijna in herhaling. Maar wat ik van het college verwacht, 
maar ik niet alleen ook mijn vier mede-indieners dat zij aan de slag gaan. Kijk normaal gesproken als 
je zegt van er loopt al een proces bestuursrechtelijk waarom vertrouw je er niet gewoon op wat er 
gebeurt. En dat is niet wat wij willen. Wat wij willen is heel scherp wegzetten bij het college wat wij als 
raad zien als resultaat. Het eerste dictumpunt wat veruit het belangrijkste dictumpunt van de drie is dat 
geeft dat exact aan, dat is ons doel en welke weg daarvoor bewandeld wordt dat is een ander verhaal. 
En nogmaals het is een motie. Als het college terugkomt en aangeeft hij is niet uitvoerbaar of hij is 
maar deels uitvoerbaar dan horen wij dat graag. Ja, daar kan ik nu nog geen oordeel over vellen. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Maar, voorzitter, dan blijft het wel bühnewerk want dan geeft u precies weer uw verhaal 
weer dat u zegt van ja het college moet aan de slag en we horen wel of het uitvoerbaar is en wat hun 
keuze uiteindelijk is. Maar u wilt toch vanavond ook gewoon van het college horen een ja of een nee? 
Want anders is deze motie stelt qua effect totaal niets voor. Bent u dat met mij eens? 
 
De heer GABRIËLS: Nee, dat ben ik niet met u eens. Nogmaals ik geef alleen maar aan dat er wordt 
gezegd van de raad neemt de motie aan die ligt bij het college en dan zou er geen enkele andere 
mogelijkheid zijn. Mijn reactie daarop is alleen maar daarop bedoeld dat bij een motie altijd een 
andere weg is. Het is niet wat wij willen, maar het is niet wat wij willen. 
 
De heer YAP: Maar, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Toch nog een poging. U geeft een opdracht met vooralsnog een meerderheid om een 
vergunning af te wijzen. Daar zit geen ruimte tussen, daar zit totaal geen ruimte tussen. Helder want 
dat kan ik u niet ontzeggen, een heldere opdracht. Dan kan het college volgens u want u heeft alle 
feiten en omstandigheden en alle rapporten en weet ik veel wat gewogen. U komt tot de conclusie dat 
het college deze vergunning moet afwijzen, dan kan er toch geen ruimte meer in zitten dat u de 
opdracht geeft om aan de slag te gaan en het college haar werk te laten doen? Want dat vraagt u niet. 
U vraagt nu vanavond om deze Omgevingsvergunning die voorligt af te wijzen. Dus dan verwacht u 
toch vanavond ook van dit college een antwoord? 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De heer GABRIËLS: Natuurlijk verwacht ik van het college een antwoord, dat gaf ik net toch aan dat ik 
daar heel erg nieuwsgierig naar ben. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, de voorzitter van de raad wijst u erop dat u met deze motie 
oproept dat het college een onrechtmatige daad gaat vervullen. Dan mag u ook daaruit afleiden dat dit 
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college uw motie ook naast zich neer zal leggen. Als de voorzitter zelf zegt dit is een onrechtmatige 
daad verwacht u nu werkelijk als indieners dat deze voorzitter zich gaat schuldig maken aan het 
verrichten van een onrechtmatige daad? 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De heer GABRIËLS: Laten we wel wezen de onrechtmatige daad bestaat pas wanneer de motie 
aangenomen is. Misschien is dat nog een beetje te vroeg op de avond om daar die conclusie al uit te 
trekken. Wat de voorzitter gedaan heeft is alleen een berichtgeving richting raad van wat een 
mogelijke consequentie zou kunnen zijn.  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Oké, goed. De logische vraag is: Bent u als indiener bereid om het advies 
of om de opmerking van de voorzitter om uw motie aan te passen. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Zodat het niet meer kan leiden tot een onrechtmatige daad. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De heer GABRIËLS: Gebaseerd op de huidige informatie die ik nu heb niet. Maar de avond is nog 
jong. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar dan, voorzitter en dan lopen we misschien op de feiten vooruit, maar 
laten we maar even er vanuit gaan dat dit college absoluut geen onrechtmatige daad zal gaan plegen. 
Nooit.  In uw dictum zegt u college u moet. U draagt op. Wat gaat u dan doen als het college zegt van 
ja met alle respect maar dit gaan wij niet doen. Gaat u dan dit college naar huis sturen? Is dat wat u 
als indieners wilt bereiken dat het college opstapt omdat u als indieners de bewoners van de 
Westrand straal, straal voor de gek houdt met een motie die absoluut nooit wordt uitgevoerd.  
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De heer GABRIËLS: Ja, dat is uw mening. Ik denk dat daar, nee ik denk dat is echt uw mening. 
 
De VOORZITTER: Nog eentje. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ja. 
 
De VOORZITTER: Want… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, nou… 
 
De VOORZITTER: Ja, oké ga uw gang, oké ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dan kom ik even terug op een inhoudelijk punt van de termijn 
van de heer Gabriëls. Hij zei in zijn termijn we hadden verwacht dat het toetsing advies van de MER 
dat dat zou leiden tot rood licht. Maar het werd groen licht, hetzelfde verhaal met de GGD. Dus als u 
feiten krijgt die u niet bevallen dan gaat u zich niet meer aan de spelregels houden. Kunt u dan eens 
uitleggen wat dat betekent voor uw professionaliteit, uw geloofwaardigheid maar ook het respecteren 
van de beginselen van fatsoenlijk bestuur, betrouwbaar bestuur. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
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De heer GABRIËLS: Waar ik op doelde in mijn eerste termijn is dat het natuurlijk heel mooi was 
geweest als dat rapport dat wel had opgeleverd, keiharde feiten van dit moet je niet willen dit is slecht 
voor de gezondheid. Dat had ik bedoeld. Wat het rapport ook toont als je het rapport doorneemt 
hetzelfde geldt overigens voor het GGD-rapport je struikelt over woorden als verwachting, aanname 
en noem het maar op. Dus niet het feit dat er geen 100% zekerheid is, maar het zit daar nog veel 
verder vanaf. En dat is de reden dat wij zo gevaren zijn. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar, tot slot, voorzitter, voor dit moment. Waarom hebben wij een college, 
waarom hebben wij ambtenaren? Waarom hebben wij deskundigen, waarom hebben wij 
universiteiten? Waarom hebben wij onafhankelijke instituten die op ons verzoek nadrukkelijk ons 
verzoek hebben gevraagd. Kijk nou eens naar de feiten. Kijk nou eens naar de wet- en regelgeving. 
Deze feiten, deze wet- en regelgeving past dat? En als dan de professionals zeggen het past gaan we 
dan vervolgens zeggen als opdrachtgever voor het rapport ja dat mogen zij wel zeggen maar nu 
vinden wij de professionals niet meer professioneel.  
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls, ja. 
 
De heer GABRIËLS: Nee, dat zeg ik natuurlijk niet dat de professionals niet professioneel zijn en ik 
heb het alleen over het rapport wat zij opgeleverd hebben. Nogmaals idealiter hadden daar harde 
feiten in gezeten waarom we dat niet zouden moeten doen. Maar het rapport bevat ook en dat 
benadruk ik nog maar een keer heel veel onzekerheden. Niet voor niets worden de woorden als 
aannames, verwachtingen en dat soort woorden worden gebruikt. Als u het rapport leest en scant op 
die woorden dan zult u dat ook zien, dus het rapport en sich kan nooit in het geval van dat het 
inderdaad niet die 100% zekerheid geeft het enige moment of het enige feit zijn waarop je stuurt. 
 
De VOORZITTER: Nog één interruptie op dit punt meneer Schijvenaars. Ja, ja, ja, ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, nog één klein punt op dit punt dan. We verzanden nu in een 
welles-nietes discussie terug naar uw motie. Uw motie zegt college rood licht. Het college zegt gaan 
we niet doen. U zegt dat moeten we dan maar eens even zien. U stroopt de mouwen op, spierballen. 
Het college is toch kraakhelder? Ze gaan het niet doen. Waarom, waarom gaat u met een motie 
komen die onuitvoerbaar is?  
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls, nog ééntje op dit punt. 
 
De heer GABRIËLS: Mag ik voorstellen dat we eerst de reactie van de andere fracties er over horen, 
maar, aanhoren en vooral ook de reactie van de portefeuillehouder. Ik blijf erop terugkomen u vindt 
dat blijkbaar niet belangrijk. Ik vind dat wel belangrijk.  
 
De VOORZITTER: Oké, dit is het antwoord. De heer Yap nog een interruptie richting de heer 
Gabriëls?  
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, voor onze fractie van belang om een goed beeld te krijgen bij deze motie. 
Wilt u als indiener vanavond weten van het college of de motie wordt uitgevoerd?  
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De heer GABRIËLS: Dat zou ideaal zijn ja, anders dan dien je geen motie in natuurlijk.  
 
De heer YAP: En wat is de consequentie gelet ook al op de woorden van de voorzitter als deze motie 
niet wordt uitgevoerd, wat voor consequentie geeft u daar dan aan mee. 
 
De heer GABRIËLS: Dan kom je in als-dan discussies dat heeft, denk ik, weinig zin op dit moment. 
Laten we eerst eens afwachten of dat gebeurt. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dat heeft wel zin omdat u nogmaals een opdracht geeft, voorganger 
Schijvenaars gaf al aan een rood licht u zegt u moet iets niet doen. Maar als ze dat wel zouden doen 
daar heeft u toch over nagedacht. 
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De heer GABRIËLS: Natuurlijk heb ik daarover nagedacht. Maar zoals ik net al zei, wil ik eerst even 
de sowieso de reacties van de andere fracties afwachten maar zeker ook en nog belangrijker denk ik 
de reactie van de portefeuillehouder in deze, dus.  
 
De VOORZITTER: Akkoord. Dank u wel, dat was uw termijn meneer Gabriëls? Dan loop ik even de 
mede-indieners af van de motie op volgorde. De heer Boons, fractie VVD. Ga uw gang. 
 
De heer BOONS: Dank u wel, voorzitter. Vanavond ligt voor ons de motie met betrekking tot de 
aanvraag Omgevingsvergunning voor de Biomineralenfabriek aan de Pottendreef in Roosendaal. 
Collega Gabriëls van de Roosendaalse Lijst heeft zojuist de motie ingebracht en toegelicht. Er wordt al 
lang en vooral veel gesproken en geschreven over de vestiging van een Biomineralenfabriek op deze 
plaats. De bezorgdheid van de bewoners al dan niet verenigd in Werkgroep Biomineralen ligt 
voornamelijk in de mogelijke gevolgen van de luchtkwaliteit, gezondheid en veiligheid en daarmee het 
woon- en leefklimaat. De leef- en woonkwaliteit in de wijk Westrand staat volgens de bewoners onder 
zware druk. Zij maken zich grote zorgen niet alleen voor nu maar ook voor later voor hun kinderen. 
Dat houdt heel veel mensen en de gemoederen bezig. Getuige ook de vele zienswijzen die we 
hebben ingediend op dit dossier en de vele insprekers tijdens de hoorzitting van afgelopen maandag 
13 februari. Dit is de VVD niet ontgaan, evenmin het vele veldwerk door onder andere de VLP. Zij 
verdienen daarvoor de credits. Voorzitter, het is heel belangrijk dat er een afgewogen en vooral een 
zorgvuldig besluit wordt genomen. De VVD heeft de vele belangen naast elkaar gelegd en gewogen. 
De VVD is zeker voor de belangen van ondernemers. De VVD is een voorstander van de circulaire 
economie. Wel op plaatsen waar het kan, zonder gevaar en overlast voor de bewoners. De VVD is 
zeker ook voor de belangen van bewoners. Zij moeten kunnen wonen in een veilige en gezonde 
omgeving. Voor een afgewogen en zorgvuldig besluit geldt een aantal beginselen. Eén ervan is het 
zorgvuldigheidsbeginsel. Het bestuur dient op de hoogte te zijn van de relevante feiten en daarbij te 
beschikken over bijbehorende belangen. Het rechtszekerheidsbeginsel is een tweede beginsel. Er zijn 
er nog veel meer, maar ik heb er zo twee uitgehaald. Het beginsel heeft onder andere betrekking op 
de gevestigde belangen van burgers. Voorzitter, het bevoegde gezag kan pas dan een juiste 
beslissing en een zorgvuldige beslissing nemen als alle beschikbare en relevante informatie 
voorhanden is. De MER-rapporten en adviezen kwamen op een laat moment en druppelsgewijs 
binnen. Zaten vol aannames en mitsen en maren, niet duidelijk. Ik wil daarbij niet wijzen in de richting 
van de instantie die het MER-rapport heeft opgesteld of de Commissie voor de milieueffectrapportage, 
maar meer in de richting van de aanvrager. Voorzitter, dit alles brengt de VVD ertoe om de motie mee 
in te dienen en het college op te dragen te verzoeken de Omgevingsvergunning fase 1 niet te 
verlenen dan wel grondig en zorgvuldig te heroverwegen. Tot zover mijn eerste termijn. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Boons. Interruptie van de zijde van de heer Mol van het CDA. 
Ga uw gang. 
 
De heer MOL: Ja, voorzitter, het CDA is ook niet voor de fabriek en wij zijn ook niet tegen de 
Werkgroep, maar waarom de heer Boons VVD? Waarom onderbreekt u dit bestuurlijke proces op 
deze wijze? En waarom brengt u dit college en uzelf in de problemen? Is dat nou om de bewoners de 
indruk te geven dat wij als raad de spelregels tussentijds kunnen veranderen? 
 
De VOORZITTER: De heer Boons? 
 
De heer BOONS: Dank u wel. Wij vonden, het is niet dat wij een inbreuk maken, want wij willen wel 
het democratische rechtsgehalte willen wij handhaven. We willen daar niet aan tornen. Wij gaan niet 
op de stoel zitten, althans dat proberen we niet op de stoel zitten van het college en wij laten gewoon 
de beslissing daar waar die thuishoort.  
 
De VOORZITTER: De heer Mol nog een aanvulling? 
 
De heer MOL: Dat is op zich merkwaardig als u het college, als college, als raad het college een 
opdracht geven dan bent u het niet eens met die rechtsgang, dat blijkt daaruit.  
 
De VOORZITTER: De heer Boons. 
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De heer BOONS: Wij hebben, nou ja laat ik zo zeggen de motie is zo krachtig opgesteld om in ieder 
geval een duidelijk signaal naar het college te geven. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Een paar vragen. Allereerst het is geen signaal 
deze motie u geeft een opdracht. U geeft een opdracht aan uw burgemeester van de VVD een 
opdracht aan uw burgemeester om een onrechtmatige daad te plegen. U bent van de VVD meneer 
Boons. Leg mij eens uit waarom vindt de VVD dat er in dit theater een onrechtmatige daad moet gaan 
plaatsvinden. 
 
De VOORZITTER: De heer Boons. 
 
De heer BOONS: Dank u wel, voorzitter. Ik zeg niet dat er een onrechtmatige daad moet plaatsvinden. 
Dat zeg ik niet. Op dit moment zeg ik zoals ik hier sta dat mij nog niet is aangetoond dat het 
onrechtmatig is. Het is onze taak om ons maximaal in te zetten voor de burgers.  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, het is dat ik sta anders was ik van mijn stoel gevallen. Want 
de burgemeester zegt net dat het een onrechtmatige daad is. Maar goed. Laten we even een stapje 
verder gaan. Deze motie heeft nu al een meerderheid dus die wordt aangenomen in principe en 
daarmee gaat dan de vergunning van tafel. Gaat u als VVD ook het bestemmingsplan aanpassen 
zodat er in de toekomst nooit meer een vergunning kan worden aangevraagd voor een bedrijf wat zich 
bezighoudt met afvalverwerking? Want dat zou natuurlijk wel heel erg logisch zijn als u de inwoners 
voor de gek wilt houden er komt er geen, maar u neemt geen maatregelen om te voorkomen dat er in 
de toekomst een nieuwe vergunning kan worden aangevraagd. Wat is daarop uw antwoord? 
 
De VOORZITTER: De heer Boons. 
 
De heer BOONS: Dank u wel, voorzitter. Nou ja dat vind ik alweer een als-dan vraag. Ik, over dat is 
een stap waar ik nog niet over heb nagedacht laat ik heel eerlijk zijn, dat komt in en  op een later 
moment.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, het is toch wel van belang dat u als raadslid in ieder geval wel 
nadenkt over de consequenties van wat u voorstelt. We hadden met elkaar een heel proces doorlopen 
over het bestemmingsplan. Uw fractie was daar ook bij en vervolgens bent u allemaal iedereen 
overigens hier in deze zaal was het eens met het bestemmingsplan en dan komt het even niet goed 
uit en dan hebben we plotseling een andere mening. U moet ook dan doordenken. Als u nu zegt dit 
moet van tafel, dan moet u ook als VVD zeggen wij gaan nu zorgen dat er in dat gebied geen, geen 
kans meer is op de vestiging van een dergelijke fabriek. Dan heeft u ruggengraad dan bent u wel 
betrouwbaar naar de bewoners toe en dan gaat u ook vertellen bewoners trek wel even de 
portemonnee voor vele miljoenen want dat zijn dan wel even de kosten van de planschade, maar dat 
terzijde. 
 
De VOORZITTER: De heer Boons. 
 
De heer BOONS: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik zeg hier alleen maar op het volgende op we 
hebben vanavond, aan de orde is vanavond de motie en het bestemmingsplan nog niet. Wat ik al zei 
in het eerste antwoord dat is van een later onderwerp. 
 
De VOORZITTER: Een ietsiepietsie kleine. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Hij is echt piepklein, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, ja, ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik hoorde de heer Boons van de VVD-fractie zeggen in zijn termijn ergens 
van wij vinden dat het college moet gaan heroverwegen. Als u dat vindt waarom geeft u dan de 
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opdracht het mag niet. Geef dan het verzoek mee ga over tot heroverweging. Of bent u nu al een 
beetje aan het schuiven. 
 
De VOORZITTER: De heer Boons. 
 
De heer BOONS: Nee, nee, nee. Ik blijf bij de motie, meneer de voorzitter. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, de VVD gaf in de bijdrage aan dat de beslissing moet worden gelaten waar 
het hoort bij het college. U legt wel één keuze voor in de motie om de vergunning af te wijzen. Zij 
kunnen dus volgens u niets anders doen dan het af te wijzen. Mijn vraag is dan ook wat gebeurt er als 
ze dat niet doen? Wat is uw opvatting daarover? 
 
De VOORZITTER: De heer Boons. 
 
De heer BOONS: Ja, voorzitter, dat een logische vraag wellicht. Maar ik wil toch even de antwoorden, 
laat zeggen de termijn van de andere partijen even afwachten. Ik wil het antwoord van het college wil 
ik afwachten en dan hoor ik wel hoe de vlag ervoor hangt.  
 
De heer YAP: Voorzitter, welk antwoord wilt u dan afwachten want het is voor u toch gewoon nee, 
geen vergunning en iets anders wilt u toch meer horen vanavond?  
 
De heer BOONS: Ja, nou ja ik, we zullen het, we zullen het vernemen, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel, meneer Boons. Ik ga naar mevrouw Oudhof van de fractie van de 
SP. 
 
Mevrouw OUDHOF: Dank u wel, voorzitter. De SP is mede-indiener van de motie die vandaag voorligt 
en wij willen daar graag een toelichting bij geven. De fractie van de SP Roosendaal heeft zich al vanaf 
april 2016 zeer kritisch uitgelaten over de eventuele komst van de mestfabriek in de Westrand. In april 
2016 heeft de SP het college erop gewezen dat de omwonenden van de fabriek zich grote zorgen 
maken over de gezondheidsrisico’s en de milieueffecten. De SP heeft toen aangegeven dat de 
betreffende wijk al zeer zwaar belast is door het verkeer de A17 en de daar reeds aanwezige 
milieubelastende bedrijven. Ook de GGD was op dit moment zeer kritisch. Dat heeft ertoe geleid dat 
op initiatief van de SP en de VLP in juni unaniem een motie door deze raad is aangenomen die het 
college opriep om in aanvulling op het gezondheidsonderzoek door de GGD ook een 
milieueffectrapportage op te laten stellen. Het college heeft daarop in juni 2016 een bureau een 
onderzoek laten doen naar de milieueffecten dat daarna is voorgelegd aan de bij de wet ingestelde 
onafhankelijke Commissie MER. In oktober 2016 heeft de SP-fractie aan het college voorgesteld om 
de mestfabriek te verplaatsen naar het industriegebied Moerdijk. Dit omdat daar nog bedrijfsgrond 
beschikbaar was. Het college heeft toen wel geïnformeerd in Moerdijk maar heeft vervolgens geen 
initiatieven genomen om de fabriek daar naartoe te laten gaan. Eind december 2016, twee maanden 
geleden heeft de onafhankelijke Commissie MER geconcludeerd dat het milieueffect van de 
mestverwerker van biomineralen onvoldoende waren onderbouwd. De Commissie stelde toen dat die 
onderbouwing er alsnog moest komen. Ze stelden echter tevens en let op dat het hier gaat om een 
nieuwe techniek en dat het vooraf nooit volledige zekerheid kan worden gegeven over de effecten op 
het milieu en de gezondheid van de omwonenden. De SP-fractie is erg geschrokken van dit oordeel 
van die wijze heren van de MER-Commissie. Door de onbekendheid met de gekozen techniek zullen 
buurtbewoners ook in de komende jaren in onzekerheid blijven over de precieze effecten. De SP vindt 
dit niet acceptabel en heeft in januari via vragen aan het college waar we overigens pas vandaag 
antwoord op kregen, laten weten dat de belangen van de bewoners van Roosendaal voor moeten 
gaan op de belangen van de fabriekseigenaren. De SP-fractie heeft toen het college opgeroepen om 
de benodigde vergunningen niet af te geven. De SP-fractie is deze week nog eens extra gesterkt in 
die opvatting door de ingediende goed onderbouwde zienswijze van vele omwonenden van de fabriek. 
De SP-fractie vindt dat het college in deze situatie niet moet kiezen voor de economie of voor de 
belangen van de fabriekseigenaren, maar voor de bewoners van de eigen stad. Des te meer als nu 
ook een grote meerderheid van de gemeenteraad alle belangen afwegend komt tot deze breed 
gedragen opvatting dat deze mestverwerkingsfabriek niet bij deze woonwijk moet komen.  
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De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u vriendelijk. Ook aan de SP-fractie de eerste vraag. De 
voorzitter geeft aan dat deze motie oproept tot een onrechtmatige daad. Is de SP-fractie van mening 
dat het college een motie moet uitvoeren die leidt tot een onrechtmatige daad en zo ja waarom. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, u vult van alles in want wij roepen het college op om de vergunning niet te 
verlenen, dus wij gaan er toch vanuit wat een gemeenteraad doet en wat de inwoners ook hebben 
laten horen dat het plan niet gedragen wordt. Er is geen meerderheid om die mestfabriek te laten 
gaan, dus wij vinden dat het college nu in haar beslissing moet nemen dat ze voor de belangen van 
de bewoners gaan staan. En dat ze dus voor de keuze wat wij ook opdragen gewoon niet anders 
kunnen als dat ze zeggen van we gaan die vergunning niet verlenen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, ik weet wel wat u oproept. Ik weet wel waarom u dat wilt. 
Een beetje voor de bühne mooie sier maken. Maar de feiten, de feiten zijn dat wat u vraagt betekent 
een onrechtmatige daad. Punt. U kunt niet zeggen van dat vinden wij niet van de SP, dit is een 
onrechtmatige daad als het college deze motie uitvoert. Wat vindt de SP-fractie dat zij oproept tot het 
plegen van een onrechtmatig handelen. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, het oproepen door een motie kan nooit een onrechtmatige daad zijn. 
Want de gemeenteraad kan iedere motie gewoon naar voren brengen, dus wat dat betreft wij kunnen 
een motie altijd naar voren brengen, meneer schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik ga nog een andere vraag stellen. Waar was u als SP-fractie 
op 2 juni 2014, op 10 september 2014, op 17 juni 2015, enzovoorts. Toen lagen deze plannen 
allemaal ter inzage en u, zelfs u als SP, u was het eens met het bestemmingsplan. En u zat in het 
college en het college heeft het allemaal voorbereid waar ook uw wethouder van de SP in zit en die 
vindt het allemaal goed. Uw wethouder vindt het goed, het college vindt het goed, uw coalitie vindt het 
goed, u vindt het zelf ook goed als SP. U heeft nooit een voorbehoud gemaakt met dit 
bestemmingsplan. Nooit. Waarom dan nu plotseling in één keer draaien omdat u vindt, ja omdat u 
vindt wat? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, een bestemmingsplan goedkeuren, dat klopt. Dat een 
bestemmingsplan is goedgekeurd wil niet zeggen dat je gelijk toestemming geeft natuurlijk voor een 
fabriek, voor een mestverwerkingsfabriek. Dat is een heel ander punt, dat is ook een heel andere 
discussie. En ik wil daar nog wel eens even bij aangeven van mocht het nou zo zijn bijvoorbeeld dat 
daar een vuurwerkfabriek zou komen, hadden we dan ook niets meer te zeggen of een kerncentrale. 
Hadden we dan bij de toestemming van het bestemmingsplan al gezegd van nou laat maar komen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik bedoel dat u uzelf niet serieus neemt dat vind ik erg, maar dat 
u niemand meer serieus neemt. Het bestemmingsplan, het bestemmingsplan betekent dat erin wordt 
beschreven welke bestemmingen mogelijk zijn. Dat staat er in. En vervolgens binnen dat 
bestemmingsplan kunnen dan initiatiefnemers zeggen ik ga daar iets ontwikkelen want dat past 
binnen de bestemming. Wilt u nou werkelijk als SP hier met droge ogen gaan verkondigen ja wij 
stemmen wel in met bestemmingsplannen maar als het eenmaal zover is dan gaan we eens 
nadenken of we dat eigenlijk wel willen. Kom op mevrouw Oudhof. Neem uw werk serieus. Verdiep u 
in de feiten. 
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De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Meneer Schijvenaars ik zou van u als partij van de Nieuwe Democraten eigenlijk 
veel meer verwachten. Want u staat voor de belangen van de mensen en u laat de mensen nu enorm 
in de steek door te zeggen van als bestemmingsplannen goedgekeurd zijn gaan wij nergens meer 
over als raad. Ik vind het juist andersom.  
 
De VOORZITTER: Nee, nee, nee, nee. Dames, heren van op de publieke tribune. Ik snap het maar 
we gaan geen signalen geven van instemming of afkeuring. Daar is een ander moment voor, maar 
niet in de openbare Raadsvergadering. Meneer Mol. 
 
De heer MOL: Ja, voorzitter, het is hoe dan ook een gegeven dat de gemeenteraad dat weet mevrouw 
Oudhof als geen ander, stelt de kaders geeft de spelregels mee. Het college voert uit en vervolgens 
kunnen wij weer controleren of het college alles goed heeft gedaan. Tussentijds ingrijpen waar u mee 
bezig bent dat is eigenlijk not done voor de gemeenteraad. Je kunt dat wel proberen maar dat gaat 
niet werken. Vooral niet als blijkt dat datgene wat er opgericht wordt aan industrie voldoet aan de 
kaders die we zelf hebben meegegeven. Misschien rammelde het aan alle kanten, maar de feiten 
liggen daar. Nu ze daar zo liggen zouden wij er graag voor pleiten om het bestuursrechtelijke traject te 
laten lopen zoals het loopt. En wij en daar wil ik u vragen over stellen, wij kunnen vervolgens insteken 
op controle. Stel dat de fabriek er komt laten we het niet hopen, maar stel dat die er komt gezien de 
spelregels die er liggen dan kan dat, dan kunnen wij toch later op handhaving aandringen en dan kan 
het toch ook daar besloten worden dat het volledig niet voldoet aan de gestelde eisen die bij de 
vergunning verleend zijn? Hoe kijkt u daar tegenaan? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, meneer Mol u blijft als eerste volksvertegenwoordiger denk ik daar moet u uw 
rol in oppakken en dat zou ik ook graag van u willen. Aan de andere kant denk ik van het 
democratisch proces loopt zoals het loopt en daar zijn wij niet op tegen. Maar de vergunningen 
worden verleend door het college, maar wij kunnen als raad daar wel een invloed op uitoefenen als wij 
zeggen van nou raad of college kijk eens naar de plannen, doe eens een duidelijke 
belangenafweging. En dan kan een vergunning daarop afgewezen worden als de belangen duidelijk 
zijn dat het college kiest voor de belangen van de mensen in die wijk. En ik denk ten aanzien van 
gezondheid en milieu kan je niet anders als voor die belangen gaan kiezen. Dan denk ik van dan moet 
het zo lopen dat die vergunning niet verleend wordt.  
 
De heer MOL: U bent het helemaal met mij eens dat hoor ik, want u bent er ook voor dat we het 
bestuurlijke traject volgen en we geven het college het advies mee om daar zeer zorgvuldig mee om 
te springen en daar staan wij achter u. 
 
Mevrouw OUDHOF: Nee, dat heb ik niet gezegd, meneer Mol. 
 
De VOORZITTER: Goed, dat was uw termijn? Nee? 
 
Mevrouw OUDHOF: Niet. 
 
De VOORZITTER: O ja, nee maar hij had toch klaar kunnen zijn. 
 
Mevrouw OUDHOF: Nee, voorzitter, ik heb nog heel veel meer te vertellen. Afgelopen maandag 
hebben wij tijdens de hoorzitting nog eens duidelijk gehoord dat er geen draagvlak is voor een 
dergelijke fabriek op die plek. Niet bij de omwonenden en niet in de gemeenteraad. Als de fabriek er 
ooit gaat komen ervaren de inwoners van de wijk geen vertrouwen meer in de veilige omgeving en we 
weten met z’n allen dat dit een voorwaarde is voor het ervaren van gezondheid en welzijn. Verbaasd 
waren wij natuurlijk evenals de wethouder van milieu dat de onafhankelijke Commissie MER na wat 
gesprekjes en na nog wat aanleveren van stukken door Biomineralen BV tot het oordeel komt dat het 
toch wel goed is. De schoorsteen wat hoger en waar hebben we het dan nog over. Maar zo simpel is 
het niet. Boven alles blijft staan de uitspraak in het rapport van eind december dat de onafhankelijke 
Commissie MER heel duidelijk heeft aangegeven dat zekerheid over schadelijke milieueffecten niet 
gegeven kan worden omdat volledig vergelijkbare fabrieksinrichtingen en processen niet bestaan. Die 
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uitspraak ligt er nog steeds. Ik zou graag hebben dat de wethouder Milieu daar op die afspraak daar 
nog even op reageert. De SP-fractie is van mening dat het college hier van zijn 
beslissingsbevoegdheid gebruik moet maken om de vergunning niet te verlenen. Voor de SP weegt 
hierin dus vooral mee dat we gaan experimenteren met een onbekende techniek en met feitelijk 
onbekende effecten er is onvoldoende vergelijkingsmateriaal voorhanden. Ook zijn belangrijke 
documenten in de aanvraag voor de Omgevingsvergunning later toegevoegd nadat de sluitingsdatum 
voor zienswijze fase 1 al voorbij was. Inwoners hebben niet op de juiste informatie kunnen reageren. 
Ook is er onvoldoende zicht op de cumulatie van de uitstoten van alle bedrijven in dit gebied bij elkaar, 
zodat er daardoor dubbelop geen garanties gegeven kunnen worden op geur, emissie, fijnstof en 
geluid. We kunnen in Nederland best gaan experimenteren met een onbekende techniek en 
onbekende effecten, maar dan wel in een gebied wat daar ook voor toegerust is. Dat zal dan altijd 
moeten zijn op een plek ver weg van woonwijken. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Ergens in het betoog van mevrouw Oudhof van de 
SP-fractie zegt zij ja dat bestemmingsplan dat is nu vastgesteld, maar nu krijgen we de fase dat we 
belangen gaan afwegen. Heeft u misschien als SP-fractie de behoefte dat de wethouder, ik denk in dit 
geval van bestemmingsplannen, dat hij, of van vergunningen, dat die even antwoord geven hoe dat 
gaat bij het verlenen van vergunningen en dat u dan, dat u gelijk zou hebben dat je dan belangen mag 
afwegen. Misschien heeft u wel behoefte aan de reactie van één van de wethouders, want u wilt toch 
wel straks een besluit nemen op basis van feiten mag ik hopen en niet op basis van meningen, 
opvattingen, voorkeuren, persoonlijke feiten. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, ik kan daarop antwoorden dat de beginselen van behoorlijk bestuur 
waar we het vanavond al vaker over gehad hebben natuurlijk, dat onder andere het 
rechtszekerheidsbeginsel. Maar ik wil toch even hier nog noemen en meneer Boons noemde dat net 
ook al maar ik wil nog even het zorgvuldigheidsbeginsel hier noemen. En dat geeft toch aan dat er 
zorgvuldig onderzoek naar feiten en belangen gedaan moet worden. En ik denk dat verwacht ik 
eigenlijk ook van het college dat ook alle belangen meegenomen worden in deze en ook het 
motiveringsbeginsel. De overheid moet haar besluiten goed kunnen motiveren dus en de feiten 
moeten kloppen, de motivering moet logisch en begrijpelijk zijn. Dus wat dat betreft verwacht ik naast 
het rechtszekerheidsbeginsel ook van het college zorgvuldigheid, motivering dus wat dat betreft 
verwacht ik iets meer van een bestuur.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Mijn vraag was heeft u behoefte als SP-fractie op een inhoudelijk antwoord 
vanuit het college over uw opmerking dat je bij het verlenen van vergunningen belangen gaat wegen. 
Ja of nee? 
 
Mevrouw OUDHOF: Dat hoort, want doe je algemeen bestuur. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Heeft u behoefte dat de wethouder daar antwoord op geeft ja of nee? Uw 
mening ken ik. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ik wil van de wethouder overal antwoord op hebben, dus wat dat betreft is het 
goed. 
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel, mevrouw Oudhof. Ik ga naar de heer Raggers van de fractie van 
D66. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. D66 dient deze motie tegen de mestfabriek mede in. Hoe 
het proces rondom het bestemmingsplan een paar jaar geleden ook gelopen is dat maakt voor D66 nu 
niets meer uit. Het gaat hier om de gezondheid van onze inwoners, de gezondheid. En in dit geval 
geldt voor D66 beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Voorkomen is beter dan genezen. D66 
is vorig jaar ook benaderd door de Werkgroep Biomineralen. En wij zijn geschrokken door hun 
verhaal, enorm geschrokken zelfs. We hebben vervolgens onder meer samen met de VLP, de PvdA 
en GroenLinks vragen gesteld en in het kader van bestuurlijke vernieuwing, daar zijn we trots op, heeft 
de VLP zelfs mede namens al die partijen gesproken in de Commissie en zich uitgesproken tegen 
deze mestfabriek. We kregen niet geruststellende antwoorden. En sindsdien zijn we als D66 mordicus 
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tegen deze mestfabriek geweest. We zijn nu vele maanden verder waarin diverse vragen door diverse 
partijen zijn gesteld en er kwamen weliswaar ook diverse antwoorden. Maar nog steeds niet genoeg 
duidelijkheid en zeker niet genoeg garanties voor onze gezondheid. Laat staan garanties tegen de 
stank. En dan gaat het nota bene om het verwerken van mest van elders niet eens uit onze eigen 
regio. Maar hoe dan ook D66 is er niet gerust op, verre van. Wij vrezen voor de gezondheid van de 
inwoners van een groot deel van onze gemeente. En we vrezen voor ongewenste stank voor nog veel 
meer inwoners. En voor beide problemen geldt hoe dichterbij men woont hoe groter en heftiger de 
negatieve gevolgen, dat moeten we onszelf en onze inwoners niet aan willen doen. 
Gezondheidsrisico’s kunnen nooit in geld of financieel gewin worden uitgedrukt laat staan goed 
worden gemaakt. En wat halen we onszelf op de hals als we deze mestfabriek gaan bouwen. Dan 
hebben we sinds vorig jaar eindelijk het beste terras van Nederland en dan gooien we er een 
stankwalm overheen. En nu hebben we net plannen voor het bouwen van een mooie nieuwe wijk 
midden in onze stad, ligt die midden in een stankzone. Zo wordt de naam “stankoevers” voor deze wijk 
misschien helaas toepasselijker dan Stadsoevers. Het is voor D66 klip en klaar tenzij we 100% 
garanties hebben op het gebied van gezondheid en tegen de stank zeggen wij niet doen. En gelukkig 
vinden de laatste tijd meer partijen dat en vandaar dat we de voorliggende motie van de 
Roosendaalse Lijst, VVD, SP, D66 dus en de VLP mede-indienen. En na recent overleg met deze 
indieners houden wij vooralsnog vast aan het dictum zoals erin staat. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Raggers. Ik ga naar de heer… De heer Mol heeft nog een 
vraag aan u.  
 
De heer MOL: Ik zou graag willen weten van de heer Raggers, voorzitter, of hij geen boodschap heeft 
aan het bestuurlijke traject waarin op dit moment het college aan zet is. En wat er gebeurt met het 
college als deze motie voor hun op tafel wordt neergelegd met een meerderheid van de raad. Kunt u 
zich die spagaat voorstellen?  
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Ik kan mij die spagaat een beetje voorstellen maar ik ben geen jurist van huis uit. 
En voor ons staat er gewoon één ding voorop en dat is de gezondheid van onze inwoners en dan 
maakt het me eigenlijk niet uit hoe groot die spagaat gaat worden. De gezondheid staat voorop. 
 
De heer MOL: En de consequenties die daarna komen daar gaat u volledig voor? 
 
De heer RAGGERS: Die consequenties die ga ik graag horen maar ik kom wel terug op mijn eerste 
punt het gaat om de gezondheid. En de gezondheid kun je nooit uitdrukken in financieel gewin of in 
kosten voor een procedure. Het gaat om de gezondheid van onze inwoners. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar de heer Van Gestel van de fractie van de VLP. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, de VLP is duidelijk. Wij zeggen nee tegen deze varkensmestfabriek 
en kiezen voor onze inwoners laat dat voorop staan. Laten we ook uitleggen dat wij vanavond van 
mening zijn dat dit volledig de verantwoordelijkheid is van het college. In het bestemmingsplan staat 
namelijk “ter plaatse is uiteraard is uitsluitend een afvalverwerkingsbedrijf toegestaan” ook na de 
ingediende zienswijze is dat niet veranderd. En op de hoorzitting van 10 september van 2014 zegt ook 
toen nog mede-indiener van het initiatief Suez “we zijn bezig met het uitbreiden van de 
afvalverwerkingscentrale de bestemming is reststoffenbewerking en het is de bedoeling om hier 
activiteiten aan de dag te gaan leggen als die we hier eigenlijk op ons eigen terrein al laten 
plaatsvinden”. Daarop geeft onze fractiegenoot Jos Heeren nog aan met de vraag wat de wensen zijn 
van Suez wanneer er een overdekt gebouw wordt neergezet. Het antwoord de wensen ten opzichte 
van de Pottendreef zelf zijn niet anders dan de huidige situatie. En op 6 september 2015 vragen ze 
toch als een duiveltje uit het doosje een Biomineralenfabriek aan. Na omwonenden die ons getipt 
hebben, hebben we natuurlijk gelijk vragen gesteld aan het college. En wat zegt het college in die 
vragen “ja dan had u het bestemmingsplan moeten lezen”. We hadden het kunnen weten is de stelling 
van het college. Nee dus, het college had ons dat actief moeten vertellen. Bewust is met de 
aanduiding afvalverwerking gebruikt door Suez zelf om te verhullen dat het dus om de mest gaat.  
Zelfs op vragen over de daadwerkelijke activiteiten van Suez zeggen ze dat dat hetzelfde is als wat ze 
nu doen. Dat is misleiding in de puurste vorm alsof u een garage wilt bouwen maar dat mag niet en 



 
 

Verslag raadsvergadering 16 februari 2017     pagina 15 

dan vraagt u toch maar een grote schuur aan om weg te zetten. En als die er dan eenmaal staat dan 
denkt u ha daar zet ik mooi mijn auto in. Voorzitter, vals spel. En afgelopen maandag was dan ook 
een bijzondere avond waarbij de echte initiatiefnemers verstek lieten gaan. Burgerbelangen zijn 
blijkbaar voor die initiatiefnemers dus niet zo belangrijk. Een paar juristen van Biomineralen die doen 
alsof alles koek en ei is. Dat was de wanvertoning van de avond. En inmiddels is door veel knip- en 
plakwerk de plannen van die fabriek fundamenteel gewijzigd. Kortom alle gegevens die wij hebben 
beoordeeld en alle cijfers en feiten die wij hebben getoetst zijn veranderd. Sterker nog die moeten 
opnieuw beoordeeld worden. Iemand die een dakkapel wil bouwen aan de voorkant van een huis en 
tijdens de procedure zegt ik wil hem aan de achterkant toch mooier moet het ook gewoon opnieuw 
indienen. Een significante wijziging gewoon opnieuw afwegen. En daarbij is de gemeente bij 
afvalverwerking niet eens bevoegd gezag. Afwijzen die handel. Laat maar een nieuwe aanvraag 
indienen bij de Provincie, die zal dat namelijk weigeren en dat doen ze niet voor niets. En weet u wat 
nu onbegrijpelijk is? Dat het college er zo’n potje van heeft gemaakt. Want tot nu toe is er niets of 
niemand die in de weg is gaan zitten van deze ultra extreem gevaarlijke fabriek. En ik herhaal ultra 
extreem gevaarlijke fabriek. Onze inwoners in de Westrand, centrum tot Spoorstraat en Parklaan 
voelen zich volledig door u in de kou gezet. En dat blijkt wel uit hun inspraak afgelopen maandag, die 
wij volledig onderschrijven. Ervaring heb ik genoeg. In de bocht van de Jan van Meerlaan jaren 
gewoond en ook daar moest ik zelf regelmatig m’n ramen sluiten voor overlast van rook, van brand of 
van geur. De bewoners liegen er niet mee ze vertellen ons de waarheid en met die Westranders staan 
we dan ook zij aan zij. Door deze fabriek moet gewoon een dikke streep. Onze inwoners zijn geen 
proefkonijnen die we hieraan bloot gaan stellen. Deze ultra extreem gevaarlijke fabriek werkt met 
mest. Stoffen die door verbranding, vergisting en andere processen vrijkomen veroorzaken chemische 
reacties. Als er maar iets verkeerd gaat nemen we onnoemelijk veel risico. Een explosie zal leiden tot 
dodelijke slachtoffers langs de snelweg, over de snelweg en wie weet slaat het over op andere 
gebouwen. En dat zijn niet eens de minste gevaren. Onder de grond van het terrein van deze fabriek 
lopen leidingen van de buisleidingenstraat van 60 jaar oud en daarin stroomt elke dag propeen, 
ethyleen, kerosine, benzine, olie en andere vloeibare stoffen en gassen. Deze leidingen liggen niet op 
enorme diepte. Een minste ongeluk zou rampzalige gevolgen hebben voor onze stad. Een veelvoud 
van Enschede in combinatie met die fabriek. En even verderop zitten al twee loodsen, opslagen van 
vuurwerk. Is dit gebied nu echt de Moerdijk 2 aan het worden. Wie is daar nu toch voor. En precies 
daar in de Moerdijk bij Chemie-Pack laat het ons zien waar het ernstig fout kan gaan. Een ramp kan 
enorme gevolgen hebben. En als op het terrein deze fabriek iets misgaat en daardoor giftige stoffen in 
de nabije Vliet terechtkomen ontstaat er door heel Roosendaal tot aan de Molenbeek toe een 
ongekende ecologische ramp. Kortom ultra extreem gevaarlijke fabriek en dat voorzitter, gezegd 
hebbende sluiten wij graag ook af met de volgende woorden. We hebben de Westrand beloofd dat de 
drugshostel er niet zou komen en dat is gelukt. En we hebben ze beloofd dat Domino geen plaats zou 
maken voor SDW en ook die belofte is ingelost. En nu beloven wij de VLP Roosendaal dat we met 
alles wat we hebben voor die fabriek gaan liggen. Want de VLP Roosendaal kiest wel namelijk voor 
onze inwoners.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel. Ik snap het allemaal, maar niet hier. Ik ga 
vervolgens naar de heer Schijvenaars. U heeft het woord. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Als niemand voor de vrijheid wil sneuvelen zal 
iedereen in onvrijheid leven. En dat, dat geldt ook voor het opkomen voor de beginselen van 
behoorlijk bestuur. En terecht dat één van de insprekers bij de hoorzitting expliciet aandacht vroeg 
voor deze beginselen en die werken natuurlijk wel voor iedereen. De tegenstanders willen maar één 
ding en dat is linksom of rechtsom dat de fabriek er nooit gaat komen. De informatie en de opvattingen 
van de tegenstanders nemen wij serieus en wij nemen dat zo serieus dat we ook hebben ingestemd 
met de motie voor een onafhankelijk toetsingsonderzoek door de MER-Commissie. En we hebben de 
zienswijze aandachtig gelezen en goed geluisterd naar de insprekers bij de hoorzitting. En nu is het 
aan het bevoegd gezag om een besluit te nemen. Wij als gemeenteraad hebben onze 
verantwoordelijkheid genomen bij het vaststellen van het bestemmingsplan. En over vergunningen 
gaan we niet als gemeenteraad en dat is maar goed ook. Waar we wel over gaan is om het college te 
blijven controleren of zij hun werk goed doen. En daarom ingrijpen waar nodig en dat doen we ook als 
Nieuwe Democraten. En waar we zeker ook over gaan is onze rol van volksvertegenwoordiging 
serieus te nemen. En dat betekent luisteren, dat betekent praten, maar dat betekent ook eerlijk 
uitleggen waarom zaken gaan zoals ze gaan. De zorgen van de tegenstanders nemen wij absoluut 
serieus, maar we nemen ook onze verantwoordelijkheid serieus om ons goed te laten informeren door 
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deskundigen. En bovenal zorgen wij dat wij als gemeenteraad ons in ieder geval wel aan de wet en de 
afspraken houden. Verdient deze procedure nou een schoonheidsprijs? Ik denk het niet, ook zeker 
een discussie waard. Zijn er zaken willens en wetens fout gegaan om de hele inspraak te frustreren? 
Die vraag is bijna niet te beantwoorden. De gemeenteraad probeert vooral bestemmingsplannen alle 
aandacht te geven die het vereist. En zo is er op 18 december 2013 een motie “Leesbaarheid 
bestemmingplannen” aangenomen. En naar aanleiding daarvan is er ook een speciale notitie 
geschreven over de belangrijkste planaspecten van dit bestemmingsplan waar nu de 
Biomineralenfabriek in mogelijk is gemaakt. Er is een thema-avond over geweest. Wat kun je dan nog 
meer. En overigens in die notitie komt het woord mestverwerking slechts één keer voor. Is dat bewust 
gedaan? Daar hebben wij geen antwoord op. Maar misschien dat de wethouder daar nog op kan 
reageren. De Nieuwe Democraten kennen geen feiten en kunnen ons ook niet voorstellen dat er 
willens en wetens een verborgen agenda is doorgevoerd. Wij geloven niet in een complottheorie. In 
onze vragen van 2 februari hebben wij een aantal feiten gepresenteerd en deze zijn juist en volledig 
bevonden. We zijn dus ook gerustgesteld dat er sprake is van behoorlijk bestuur. Wij wel. De 
tegenstanders hebben feit en zorg geuit waar vervolgens door deskundigen van is gezegd dat er 
wordt voldaan aan de normen. Dan blijft dus uiteindelijk over als feit de zorgen over de stank en 
niemand wil in stank leven of in herrie of in fijnstof of voetballen op een gevaarlijk kunstgras. Dat wil 
niemand en daarom is er door ons de overheid gewerkt aan het vaststellen van normen. En die 
gelden voor iedereen. En aan deze normen moet worden voldaan en daar zullen wij ook streng op 
toezien. Dat is onze rol. Onze rol is niet om los van alle afspraken te gaan beslissen wat we plotseling 
van vandaag politiek of persoonlijk vinden als het ons beter uitkomt. Vooral omdat wij als 
gemeenteraad lokaal het hoogste bestuursorgaan zijn moeten wij, wij als gemeenteraad als geen 
ander ons aan de wetten en de regels houden. En wij zullen dus nooit een motie steunen die oproept 
tot het plegen van een onrechtmatige daad. Het gaat dus ook vanavond niet… 
 
De VOORZITTER: Even een interruptie van de heer Van Gestel op dit punt. Ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. Waar ik me heel de avond nu aan irriteer is dat de 
heer Schijvenaars spreekt over de onrechtmatige daad waar aan het begin van de vergadering een 
opmerking is gemaakt het zou kunnen leiden tot een onrechtmatige daad. U pretendeert het hier als 
feit terwijl er nog niets van is vastgesteld. Zegt u mij dan eens precies wat is dan onrechtmatige daad 
volgens u. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik laat me niet verleiden tot een juridisch welles-nietes ping-
pong spelletje. Wij… 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, alstublieft. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Wij hebben van het begin af aan heel duidelijk gecommuniceerd wat wij 
vinden van dit hele proces. En wij vinden voordat de voorzitter, de woorden uitsprak van 
onrechtmatige daad dat vonden wij weken geleden al. Dat hebben wij keer op keer gecommuniceerd, 
ook intern. Dit is een onrechtmatige daad, je kunt dit niet verlangen van het college. Wie dat wel doet, 
doet dat alleen maar om populistische redenen voor de bühne en daar gaan wij absoluut niet in mee. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, ik heb daar ook toch nog een vraag over. Want wie bepaalt of iets 
een onrechtmatige daad is meneer Schijvenaars?  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik verwijs naar de voorzitter naar de gemeenteraad die heeft in 
zijn inleiding aangegeven dat wat u doet dat dat leidt tot een onrechtmatige daad. Voorzitter, ik ga niet 
drie keer herhalen wat de voorzitter heeft gevraagd. Als u wilt weten waarom de voorzitter vindt dat 
het een onrechtmatige daad is dan leid ik bij deze de vraag door naar de voorzitter om antwoord te 
geven dat wat u vraagt leidt tot onrechtmatige daad.  
 
Mevrouw OUDHOF: Meneer Schijvenaars ik zal het even u uitleggen. En onrechtmatige daad wordt 
door de rechter bepaald en kijk zolang een vergunning wel of niet verleend wordt en dan kan daar 
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bezwaar over aangetekend worden en dan gaat de rechter bepalen of iets een onrechtmatige daad 
wordt of niet. En zodra er genoeg gronden zijn om een vergunning niet te verlenen dan zal de rechter 
vinden dat het gewoon een rechtmatige daad is, dus vandaar.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, we leven nog steeds in een democratische rechtsstaat en daar 
is het zo je bent onschuldig totdat je bent veroordeeld door de rechter. Dus laten we het daar dan ook 
maar mee afronden. Voorzitter, het gaat dus niet… 
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars, denkt u even aan uw tijd. Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik ben zo klaar. Het gaat dus niet of wij voor of tegen de 
Biomineralenfabriek zijn of dat wij tegen de Westrand zijn, of tegen de bezwaarmakers zijn. Wij zijn 
wel voor het bewaken voor de beginselen van behoorlijk bestuur. En als we dat principe, als we dat 
principe zouden gaan verlaten dan komen we inderdaad in een bananenrepubliek terecht waar de 
stamoudste gaat bepalen wat goed is voor iedereen. In zo’n samenleving willen wij niet in ieder geval 
niet leven. En u kunt binnenkort alweer gaan stemmen voor partijen die dat misschien allemaal wel 
bepleiten, die keuze heeft u. Dat is ook democratie, dat moet u ook vooral doen. Maar op dit moment 
geldt hier deze democratie. En tot slot, voorzitter, wij vertellen geen gemakkelijk verhaal. Maar wel het 
complete verhaal en daarom komen wij met de volgende motie gericht op het bereiken van een uitweg 
uit de Biomineralenfabriek. 
 
De VOORZITTER: Ja, als u dan alleen het dictum zou willen, omwille van de tijd, zou willen uitspreken 
dan. De rest is uitgedeeld op de tafels. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, ik neem aan dat er ook exemplaren zijn voor de mensen op de publieke 
tribune. 
 
De VOORZITTER: Daar ga ik vanuit. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja. 
 
De VOORZITTER: Dat de motie overal verspreid is ook voor de publieke tribune. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, de motie luidt “Uitweg Biomineralenfabriek”. En dan uiteraard de 
vergadering bijeen enzovoorts. Ik lees twee zaken op. Vraagt het college dat zij na haar besluit op 21 
februari 2017 over de vergunningaanvraag, hierover volledige openheid van zaken zal geven over al 
haar afwegingen en argumenten en hierover met alle betrokkenen gaat communiceren op een wijze 
dat er een level playing field is voor eventuele verdere procedures die betrokkenen kunnen volgen.  
En tot slot, spreekt de motie uit dat vooral de gemeenteraad als het hoogste orgaan zich altijd moet 
houden aan de beginselen van behoorlijk bestuur en dat zij er op vertrouwt dat het bevoegd gezag in 
deze het college van B&W op een uiterst zorgvuldige wijze en rekening houdend met alle zorgen en 
bezwaren zal komen tot een weloverwogen besluit.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 2, heet “Uitweg Biomineralenfabriek” en maakt ook 
onderdeel uit van de beraadslaging. De heer Van den Beemt. Ja, ga uw gang. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag morgenochtend als deze 
vergadering een herinnering is, dan wil ik weten wat is er nu anders dan gisteren. Wat hebben we 
veranderd. En ja u bent het geweest die 36 keer gesproken heeft over een motie voor de bühne, 
bedoelde u uw eigen motie of die andere? Want wat verandert er als we deze motie behandeld 
hebben? 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, als de motie straks door het college wordt voorzien van 
commentaar samenvattend het is een onrechtmatige daad dan is dat de betekenis van uw motie. Als 
deze motie door het college wordt becommentarieerd dan vraag ik me af en bij deze stel ik ook die 
vraag aan het college of deze motie wel uitvoerbaar is. En of deze motie inderdaad het college helpt 
om te komen tot het beste besluit wat Roosendaal verdient, de voorstanders en ook de initiatief, de 
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tegenstanders en ook de initiatiefnemers. Dat is dan wat er als deze motie de meerderheid krijgt of dat 
de motie wordt overgenomen door het college wat er dan gaat gebeuren, voorzitter. En dat maakt het 
dus heel anders morgen, want dan hebben wij in ieder geval geen… 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt nog. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, ik denk dat het enige wat dit verandert is dat u morgen nog 
blijer bent met uzelf. 
 
De VOORZITTER: Ja, ik heb geen vraag gehoord. Oké, goed. Dan kijk ik even naar de heer Mol en 
vervolgens de heer Yap en mevrouw Koenraad om het woord te voeren in eerste termijn. De heer Mol. 
 
De heer MOL: Ja, voorzitter, ook de CDA-fractie beleeft dit dossier als een buitengewoon lastig 
dossier met onwenselijke effecten. Wij vormen geen uitzondering als het gaat over bezorgdheid. Als 
het gaat over mogelijke schadelijke gevolgen voor de vestiging van deze fabriek voor de gezondheid 
en als het gaat over gevolgen voor het woongenot voor onze bewoners. Daarnaast zal de afwikkeling 
van de toename van bovenmatig groot en veel vrachtverkeer terecht onze aandacht eisen. Wij vinden 
bovendien dat als de bouw van de fabriek doorgaat de handhaving van de gestelde eisen en 
voorwaarden bij de afgifte van de vergunning een hoge prioriteit heeft en streng zal moeten worden 
toegepast. Met productiestop en sluiting als mogelijk gevolg. Graag daarop een reactie van het 
college. Gaat die handhaving ook plaatsvinden? Wat wij betreuren, voorzitter en wat wij ook niet 
correct vinden is de ingreep die een aantal partijen in deze raad plegen. Ze grijpen in in het lopende 
proces van het al of niet verlenen van de noodzakelijke vergunningen. Zoals aan het eind van de 
hoorzitting werd gememoreerd is het niet de bevoegdheid van de raad om vergunningen al of niet te 
verlenen, daar gaat het college over. De raad heeft middels het bestemmingsplan de kaders 
meegegeven waarbinnen de vestiging al of niet past. Of die kaders deugden wordt door een aantal 
partijen ernstig in twijfel getrokken. Ook wij hebben daar geen goed gevoel bij. Maar het feit ligt er dat 
binnen de gestelde regels en de hoge milieueisen het college gaat bepalen of de vestiging al dan niet 
kan doorgaan. Wat de indieners van de motie die wij hier bespreken nu doen is tijdens dit proces, 
voorzitter, de kaders en de spelregels veranderen en beïnvloeden. Daar heeft het CDA-fractie ook 
geen goed gevoel bij. Sterker nog wij vinden dat dat niet kan. Het recht, de bestuursrechtelijke 
procedure moet gewoon ook z’n wettelijke loop hebben. Zo werkt dat in ons land en wat ons betreft 
ook in Roosendaal. Het college kiest ervoor om de uitkomsten van de hoorzitting van afgelopen 
maandag en de uitkomsten van dit lopende debat mee te laten wegen in de beslissing om de fabriek 
al dan niet te laten bouwen. Het lijkt er een beetje op dat het college zich verschuilt achter een niet 
bestaande bevoegdheid van de raad. Als dat zo is dan vinden we dat niet echt stoer. Als er geen 
steekhoudende argumenten binnen de lopende procedures te vinden zijn, voorzitter en voldaan wordt 
aan de eisen die aan de vestiging wordt gesteld dan zal het college de uitkomst van vanavond naast 
zich neerleggen en de motie niet uitvoeren en niet overnemen. Weigert het college de vergunning toch 
af te geven als voldaan is aan de gestelde deugdelijke voorwaarden dan kan men door de rechter 
worden terug gevloten. Er is volop jurisprudentie over en dan zal de vergunning er alsnog komen en 
de fabriek ook. 
 
De VOORZITTER: De heer Heeren. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik hoorde u uitgebreid praten over handhaving 
bij de fabriek. Handhaving houdt verschillende zaken in, het is inderdaad de overlast door geur en 
dergelijke zaken, maar ook op andere gebieden moet er natuurlijk gehandhaafd worden. De fabriek, 
dat heeft u in de stukken kunnen lezen krijgt 5 personeelsleden. Er wordt volcontinu gedraaid. Er kan 
dus nooit met 2 man tegelijk op de fabriek gewerkt worden en ben je per definitie in overtreding. Hoe 
vindt u dat hier de handhaving op plaats moet vinden? Of vindt u dat er op deze manier gewoon al 
afgewezen kan worden. 
 
De heer MOL: Ik dacht dat het iets meer was als 5 personeelsleden maar ik vind 10 ook vrij weinig. 
Maar om een antwoord te geven op uw vraag die spelregels die zijn ook niet voor de gemeenteraad 
van Roosendaal, dus daar gaan wij niet over hoe er gehandhaafd moet worden. Maar er zullen 
ongetwijfeld deskundigen zijn, mensen die daarvoor hebben doorgeleerd die precies weten hoe dat 
moet. Hoe je voorwaarden en van te voren bij vergunningen gestelde eisen moet controleren en 
beoordelen. Ik bedoel dat is geen onderwerp voor deze vergadering lijkt mij.  
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De VOORZITTER: Eentje nog. 
 
De heer HEEREN: Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb op minimaal drie plaatsen gelezen in 
de stukken dat er over 5 werknemers gesproken wordt. Als u dat niet herkent geeft u dan toe dat u de 
stukken niet gelezen heeft. 
 
De heer MOL: Ja, dat laatste neem ik voor kennisgeving aan. Want ik heb me verdiept in het dossier. 
Maar volgens mij stelde u de vraag aan de ondernemer afgelopen maandag en gaf die het antwoord 
10. Dus misschien heb ik toch beter geluisterd dan u. Er zitten een aantal mensen nu te knikken.  
 
De VOORZITTER: Nee, nee we gaan geen discussie doen 5 of 10.  
 
De heer MOL: Als u het goedvindt… 
 
De VOORZITTER: Interruptie is geweest en we gaan over tot de orde van de vergadering. De heer 
Mol en nu even geen geroezemoes want dat is… 
 
De heer MOL: Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Buitengewoon onduidelijk ook voor de luisteraars thuis. 
 
De heer MOL: Dank u wel, voorzitter. Mijn laatste opmerking ging dus over het feit dat als het college 
de vergunning weigert dat die dan terug gevloten kan worden door de rechter. Wat de raad met het 
aannemen van deze motie doet is naar de mening van de CDA-fractie niet meer dan de bevestiging 
afgeven van de algehele bezorgdheid die er bestaat over de eventuele nare gevolgen van de komst 
van deze industrie. Dat is op zich een belangrijk en heel goed signaal waar onze fractie zeker ook 
overweegt om aan mee te werken, natuurlijk. Om het signaal nog krachtiger te laten zijn, maar het zal 
niet het effect hebben wat de Werkgroep Biomineralen en de bezorgde bewoners voor open staat dat 
vrezen wij. Ze zullen de onmacht van deze raad uiteindelijk niet echt gaan waarderen als de 
vergunning toch wordt afgegeven en vanwege het ontbreken van argumenten om dat niet te doen. 
Wat wij als CDA-fractie aan het college willen meegeven, voorzitter, dat is de boodschap om uiterst 
zorgvuldig om te gaan met deze vergunningaanvraag en de strengst mogelijke eisen en voorwaarden 
toe te passen. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
De heer MOL: Dank u wel. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter ik wilde nog even terugkomen op het stukje daarvoor en dat gaat 
over die vergunning verlenen. Want u zegt het college gaat die vergunning verlenen. Maar vindt u ook 
dat het college een vergunning niet kan verlenen gehoord hebbende de zienswijze, gehoord 
hebbende de belangen van de wijk, bewoners, gehoord hebbende de mening van de raad. Vindt u 
dan dat het college een vergunning niet kan verlenen? 
 
De heer MOL: Het is spijtig genoeg zo, voorzitter, dat het college de vergunning niet niet kan verlenen 
op basis van veronderstellingen. Precies hetzelfde dat werkt omgekeerd ook, want u stond daarnet 
hier en uit te leggen dat u niet kon voorspellen hoe de overlast in de toekomst zou zijn. Nou, het 
college kan ook niet op basis van veronderstellingen dat dat waarschijnlijk wel uit de hand zal lopen 
de vergunning gaan afwijzen. Het college is gebonden aan de onderzoeken, is gebonden aan de 
milieueffectrapportages, is gebonden aan de geuronderzoeken. Daar is men aan gebonden alle 
wettelijk voorgeschreven eisen en die zijn in Nederland niet kinderachtig dat weet u ook. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, als het nou eens net andersom is dat het toch allemaal vragen 
oproept, geen 100% zekerheid, we weten het niet precies, het zijn vooronderstellingen. Vindt u dan 
dat de vergunning niet afgegeven kan worden?  
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De heer MOL: Dat zou wellicht een zegen zijn als dat niet zou gebeuren. Maar ik heb u net 
voorgehouden dat wanneer het niet op wettelijke gronden en volgens de spelregels wordt toegepast 
dat er dan een rechter het college zal terugfluiten. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 
 
De heer MOL: Ja, er bestaat veel jurisprudentie over. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, als de heer Mol de motie zo zou willen ombouwen dat er wordt 
opgeroepen aan het college om dit proces heel zorgvuldig te gaan doen bedoelt u dan eigenlijk te 
zeggen dat dat tot nu toe niet zorgvuldig gebeurd is? 
 
De VOORZITTER: De heer Mol. 
 
De heer MOL: Nee, dat bedoel ik in de verste verte niet. Want wij hebben er steeds op vertrouwd dat 
het met grote zorgvuldigheid zou gebeuren en ook wij hebben toegestemd in een extra MER-
procedure. En wij hebben ook alles op de voet gevolgd dus daar is, daar kun je wel je twijfels over 
hebben maar als zaken, ik herhaal als zaken volgens de in Nederland super hoge eisen en 
voorwaarden dan moeten wij daar toch gewoon op vertrouwen dat dat kan. Kijk als wij aan het begin 
van het proces in 2005 tegen het bestemmingsplan hadden gezegd dat gaan we niet doen we willen 
daar geen afvalverwerking, ja wellicht was die er dan niet gekomen dat weet ik niet, maar ik kan de tijd 
niet terugzetten. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, als de heer Mol er ook op vertrouwt dat het altijd zorgvuldig 
geweest is dan is deze oproep opnieuw doen ook een, een, een ja een motie die eigenlijk nergens toe 
dient. Dus dat is dan in feite ook voor de bühne, dus ja waar hebben we het dan over nog. 
 
De heer MOL: Ja, dat klopt daarom hebben wij die motie ook niet gemaakt, dus die motie van de heer 
Schijvenaars die roept inderdaad op voor grote zorgvuldigheid dat sta ik net ook nadrukkelijk namens 
de CDA-fractie en ik wil het nog wel een keer herhalen. Grote zorgvuldigheid dus, reken alles nog 
eens een keer na, kijk of het allemaal klopt en dan vervolgens dan zien we wel wat eruit komt en dat is 
aan het college, niet aan ons. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja maar voorzitter, ik vroeg inderdaad omdat u zelf kwam met het idee van we 
kunnen de motie die nu voorligt van de grotere motie zeg maar die meerdere partijen die kunnen we 
ombouwen naar een soort oproep tot zorgvuldigheid daar sloot m’n vraag op aan.  
 
De heer MOL: Nee, die tekst heb ik niet gebruikt ik heb geen motie genoemd om om te bouwen. Ik 
heb wel op grote zorgvuldigheid aangedrongen. Maar het zou kunnen zijn als de motie omgebouwd 
zou worden dat wij hem dan gaan steunen dat heb ik wel gezegd. 
 
De VOORZITTER: Akkoord. Dank u wel, meneer Mol. Ik… De heer Gabriëls. 
 
De heer GABRIËLS: Ja, dank u wel, voorzitter. Een vraag voor de heer Mol. Inderdaad ik ben blij dat u 
het woord zelf al in de mond nam. Jurisprudentie ik heb het eerder in mijn betoog gehad over normen 
die misschien wel of niet toepasbaar zijn. Er worden, je moet een keuze maken vanavond. Of je gaat 
je houden aan bestaande wetten, normen en opvattingen over een concept wat overigens inderdaad 
dat hebben we ook vastgesteld nergens in Nederland al plaatsvindt. Vergelijkend onderzoek is in 
Oirschot had maar 1 onderdeel van het proces, we hebben het hier over 5 samen voor de processen. 
Bent u het dan niet met mij eens dat wij hier een veel krachtiger signaal moeten afgeven naar het 
college uit naam van onze inwoners in Roosendaal om ons niet te houden sec aan de bestaande 
wetgeving, maar daar de grenzen op te zoeken en misschien inderdaad te komen tot een stukje 
jurisprudentie waarbij de rechter wel degelijk kijkt naar de situationele factoren en anders oordeelt dan 
hij gewoon blind de normering toepast.  
 
De VOORZITTER: Meneer Mol. 
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De heer MOL: Ja, voorzitter, ik hoor aan de heer Gabriëls dat hij precies hetzelfde wil als wij. Alleen 
de wijze waarop u dat voor elkaar wilt krijgen die klopt niet. Want u kunt niet op de stoel van het 
college gaan zitten. Dus uw middel is niet correct, dat is mijn boodschap. Maar wij willen hetzelfde, wij 
willen uiterst grote zorgvuldigheid. En door het college op te dragen dat ze de vergunning niet mogen 
verlenen zoekt u de grens niet op. Dan gaat u over de grens. En dat zullen we merken. 
 
De heer GABRIËLS: Ik wil even aangeven dat wij niet hetzelfde willen. U wilt het proces laten 
vervolgen zoals dat nu is waarbij aangegeven is dat alle lichten op groen staan. Dat is niet wat wij 
voorstaan. Wat wij voorstaan is het voorkomen dat de fabriek in ieder geval op die locatie er niet gaat 
komen. En daar willen wij best de grenzen van de wet of de normeringen of de normen voor 
opzoeken. Maar u wilt dat blijkbaar niet. Maar u wilt gewoon het proces laten doorlopen zoals dat er 
nu is en daarvan kennen we denk ik nu al het resultaat. Wij willen het college extra motiveren, extra 
prikkelen zo u wilt om toch buiten de betreden paden te treden en zoeken naar andere mogelijkheden. 
Vindt u dat ook niet een wenselijke. 
 
De heer MOL: Nogmaals het middel deugt niet en dat is spijtig, want we willen hetzelfde maar het gaat 
op deze manier niet werken. Want u loopt met uw hoofd tegen de muur. En het college is aan zet om 
tegen datgene wat er voorligt ja of nee te zeggen. En dan moeten ze dit allemaal meenemen en onze 
bezorgdheid meenemen en de grote zorgvuldigheid toepassen. Maar wij lopen met ons hoofd tegen 
de muur als gemeenteraad, want wij kunnen dit niet forceren dan worden wij op enig moment gewoon 
teruggevloten. En dan wil ik nog wel eens zien wat de raad dan gaat zeggen als het college niet 
uitvoert wat de raad zogenaamd wil.  
 
De VOORZITTER: Oké, de heer Van Gestel nog op dit punt en dan is de discussie afgerond. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. Het college heeft misschien wel anderhalf jaar de 
tijd gehad om zichzelf ook goed af te vragen of ze zo’n Biomineralenfabriek wel willen. Dat hebben ze 
u en ons nooit gevraagd daar zijn wij zelf achter gekomen. Vanavond staan we, we hebben extra 
rapporten gevraagd, extra informatie gevraagd dat is al de zorgvuldigheid die u zoekt. En we hebben 
nu vanavond een afweging en een meerderheid ziet ernaar uit weegt af nee, rood, rood licht. U zegt 
eigenlijk is het voor mij rood. Maar ik wil toch eerst die fabriek hebben staan en dan kijken of ik een 
beetje kan handhaven. Eigenlijk staat uw stoplicht helemaal niet op rood, staat vol op groen. Gas 
geven, hup met dat ding.  
 
De heer MOL: Voorzitter, ik distantieer me verre van deze uitlatingen. Want daaruit blijkt dat de VLP-
fractievoorzitter absoluut niet naar mijn genuanceerde betoog heeft geluisterd. Wat wij willen is 
uiterste zorgvuldigheid en u gaat met de kop door de muur en dat gaat niet werken.  
 
De VOORZITTER: Nog een hele kleine… 
 
De heer VAN GESTEL: Nog een hele kleine, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: En dan, we vallen in herhaling. 
 
De heer VAN GESTEL: U heeft alle rapporten gelezen u zegt van alle kennis vergaard te zijn, het is 
zo’n complex dossier dat bent u vast met mij eens. Als morgenochtend vroeg de wethouder met 400 
bekwame ambtenaren daar ben ik van overtuigd op Stadskantoor naar alle stukken gaat zitten kijken 
en bij alle puntkomma’s gaan kijken waar kunnen op afwijzen dat wij dinsdag hier staan en dat wij 
dinsdag elkaar de hand kunnen geven dat het dankzij onze motie toch gelukt is. 
 
De VOORZITTER: Dat is een constatering. Ja. Dank u wel, meneer Mol. Ik ga naar de heer Yap van 
de Partij van de Arbeid. 
 
De heer YAP: Voorzitter, vanavond een politiek debat. Voor onze fractie bijzonder want normaal zien 
we bij dit soort procedures iemand vraagt een omgevingsvergunning aan, volgt een zienswijze, 
hoorzitting en vervolgens een besluit van het college. Om gelijk dat bruggetje te maken, het college is 
voornemens om op grond van de Wabo een Omgevingsvergunning af te geven voor de vervaardiging 
van een Biomineralenfabriek in Roosendaal. Onze fractie heeft goed geluisterd naar de zorg in de 
samenleving. En niet voor niets volgen we de lijn van de VLP sinds deze kwestie op de agenda staat 
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van onze gemeenteraad. Onze fractie is niet tot inkeer gekomen. Wij zijn tegenstander van deze 
fabriek en vanavond proberen we dat nogmaals hier duidelijk te maken. We zijn onder meer ook 
bekend met de insteek van de Provincie Brabant. Brabant heeft in 2015 al aangegeven dat er 
voldoende mestverwerkingscapaciteit is. In deze kwestie staat voor de PvdA centraal dat wij onze 
inwoners, onze burgers in Roosendaal willen beschermen tegen vermijdbare risico’s van initiatieven 
met een beperkt maatschappelijk belang. Begrijp nogmaals dat wij dus geen voorstander zijn van een 
Biomineralenfabriek in Roosendaal en ook niet op een alternatieve locatie in Roosendaal of elders in 
Brabant. Het voorkomen van vermijdbare risico’s zou ook moeten gelden voor de initiatiefnemers waar 
onder de ZLTO dat lijkt niet het geval. Immers blijkt uit het gehele proces dat de initiatiefnemers gaan 
voor hun eigen belang en niet voor het maatschappelijk belang. Zij zoeken de randen en 
mogelijkheden van de wet- en regelgeving op. Het college van B en W heeft zich niet voldoende 
bewapend tegen deze ongewenste ontwikkeling en daarbij meent onze fractie dat juist er ook alles 
aan doet om het initiatief mogelijk te maken. De initiatiefnemers en het college leggen de overlast en 
de bewijslast daarvoor neer bij de burgers van de Roosendaal. Ik vind dat moreel laakbaar gedrag. De 
bestuurlijk vraag is daarom niet voldoen de initiatiefnemers aan alle normen, wet- en regelgeving? 
Waar wij dus onze ernstige twijfels over hebben. Maar hoeveel risico op gezondheidsschade voor 
burgers wil je nemen als bestuurder? En weegt dat risico op tegen het maatschappelijk belang van de 
activiteit. We spreken hier niet alleen de twee verantwoordelijke wethouders Lok en Theunis op aan, 
maar verzoeken naast hen ook een reactie in tweede termijn van de wethouders Schenk en Van 
Poppel in het kader van leefbare wijken en dorpen en de volksgezondheid. Voorzitter, hier gaat het 
om een nog niet bewezen effectieve methode. De fabriek is in feite een experiment het is nog maar 
zeer de vraag of de theorie en de praktijk met elkaar overeenkomen. Voorzitter, dan de voorliggende 
motie. De motie is doorspekt met wantrouwen jegens het college van B en W met name de bullets 
onder de meningen. Heeft dit met twijfel te maken over de handelswijze van het college van B en W in 
dit dossier? En zijn de indieners nu tegen de komst van de fabriek of enkel tegen de locatie waar de 
fabriek wordt geplaatst. Over deze kwestie is vooral opvallend de politieke ongerijmde wending van de 
Roosendaalse Lijst. Zo bagatelliseerde raadslid Gabriëls deze kwestie in de Commissievergadering 
van 14 juni 2016. Hij verwees toen immers naar uitspraken van een GGD-arts in de media die had 
beweerd dat dergelijke initiatieven onder voorwaarden best kunnen zonder enig gevaar voor de 
volksgezondheid. Verder gaf hij ook aan dat de milieudruk in de Westrand en omgeving zou zijn 
afgenomen. Nadat de SP op een vrijdagavond, of op een vrijdag wederom schriftelijke vragen stelde 
aan het college van B & W ontvingen de overige fracties opeens op een zaterdagmiddag van de 
Roosendaalse Lijst en de VVD een motie waarin het initiatief naar deze twee partijen werd 
toegetrokken. We zien inmiddels dat de motie kort daarna weer is ingetrokken, vervolgens zijn er vijf 
versies gepasseerd. Voorzitter, u begrijpt de PvdA is geen voorstander van dit soort politieke 
spelletjes om de gunst van de kiezer. Voorzitter, verder is het ook opvallend de uitingen in de media. 
Met name de Roosendaalse Lijst die geeft dan aan de raad is immers het hoogste bestuursorgaan. 
Maar vanavond spreken ze over het afgeven van een signaal. Voorzitter, allemaal interessante 
opmerkingen. Maar nogmaals de vraag aan de indieners wat als de opdracht, want zo lezen wij de 
motie, een opdracht aan het college. Wat als deze opdracht door het college niet wordt uitgevoerd. Wij 
gaan ervan uit dat er vanavond een ja of een nee komt vanuit het college gelet op de insteek van de 
motie, waarbij de indieners duidelijk al hun keuze hebben gemaakt op basis van het gehele dossier. 
Voorzitter, tot slot bij de vaststelling van het bestemmingsplan, overigens unaniem aangenomen door 
de gemeenteraad, lijkt het erop of essentiële informatie niet echt duidelijk aan de gemeenteraad is 
voorgespiegeld. Is er in de loop van het traject het oorspronkelijke initiatief gewijzigd voor onze diverse 
ijkmomenten gezien, die het dus mogelijk maken dit initiatief te stoppen. Je kunt faciliteren als 
gemeente maar dat heeft z’n grenzen. Vraag aan het college kunt u antwoord geven wat u doet als 
deze motie wordt aangenomen. Gaat u de opdracht uitvoeren en de vergunning dus afwijzen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Een vraag van de heer Gabriëls. 
 
De heer GABRIËLS: Dank u wel, voorzitter. Ja het is vanavond door niemand genoemd, verbaast me 
eigenlijk. Er wordt een aantal keer gerefereerd aan het bestemmingsplan wat vastgesteld is, in de 
finale vorm was dat op 2 november vorig jaar. Twee weken daarna is er in de Raad van State is er 
een wijziging aangebracht in wat de mestverwerking is. Die is toen op dat moment is die gelijkgesteld 
aan afvalverwerking. Het moment van vaststellen van het bestemmingsplan hadden we het alleen 
maar over het uitbreiden van een bestaande fabriek voor meer afvalverwerking. Niemand van ons kon 
vermoeden dat daar ook mestafval onder zou vallen. Wat denkt u daarvan? 
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De heer YAP: Voorzitter, als u goed heeft geluisterd in onze bijdrage heb ik net genoemd dat bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan nogmaals unaniem is aangenomen door de gemeenteraad ja 
lijkt het erop dat we ook daarna nieuwe, gewijzigde, belangrijke informatie wellicht niet hebben gezien 
of wellicht niet juist is voorgespiegeld. En ik denk ook dat de heer Heeren van de VLP in de 
Commissie in juni 2016 over dat bestemmingsplan ook al terecht opmerkte dat het de vraag is of de 
initiatiefnemer ons op die wijze zo het juiste verhaal heeft voorgespiegeld. En dat ging met name over 
de vraag van de heer Heeren, wat gaat u doen. En toen zei de initiatiefnemer op hetzelfde terrein 
hetzelfde wat we nu doen. En wat er dan twee weken na het vaststellen of het onherroepelijk worden 
van het bestemmingsplan verder is gebeurd, zeker relevant, maar nogmaals wij zijn geen juristen. Wij 
zijn politici en wij vinden dat dat verder een oordeel moet zijn in de beslissing van het college om dat 
nogmaals alle feiten en omstandigheden van belang zijn. En u heeft daar ook al op gewezen. U vindt 
ook dat op basis daarvan de definitieve afweging moet worden gemaakt. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De heer GABRIËLS: Ja, dat klopt inderdaad. Maar is het u, ik bedoel, een Raad van State die beslist 
dat niet op een regenachtige vrijdagmiddag. Dat is een procedure die al liep. Denkt u nou echt dat de 
Biomineralenfabriek geen juristen in dienst heeft die allang kennis hadden van die procedure en dat 
dus aan zagen komen dat die mestverwerking onder afvalverwerking zou gaan vallen. 
 
De heer YAP: Maar, voorzitter, welk punt wilt u nu richting de PvdA maken, want ik begrijp uw vraag. 
Ik begrijp ook dat de initiatiefnemer alles aangrijpt om zijn initiatief er doorheen te drukken. Maar dat is 
toch niet de vraag aan de PvdA? 
 
De VOORZITTER: Nog eentje. 
 
De heer GABRIËLS: Ik kom met de interruptie omdat u refereert aan het bestemmingsplan. En het 
bestemmingsplan op het moment van goedkeuring door de raad ging uit van afvalverwerking zoals die 
op heden ook plaatsvindt. De wijziging is dat mestverwerking ook tot afvalverwerking ging worden en 
dat is een wijziging van de situatie. En dat de gemeenteraad dat niet weet of in ieder geval niet 
actueel gevolgd heeft wat de Raad van State daarmee doet, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ik kan 
met ook voorstellen dat juristen van Biomineralenfabriek die daar wel heel erg bij gebaat zijn dat op de 
voet gevolgd hebben. Dus ja een beetje oneerlijke, snapt u wat ik bedoel? 
 
De heer YAP: Voorzitter, nogmaals de PvdA-fractie, ik snap niet waarom u mij daarop aanspreekt, 
want wij hebben nergens gerefereerd dat wij enigszins steun vinden in het ondersteunen van de 
initiatiefnemer in dit dossier. De PvdA heeft net juist aangegeven waarom we diverse ijkmomenten 
vanaf het bestemmingsplan zijn geweest tot heden, waarin wij vinden dat het college grenzen had 
moeten stellen aan het faciliteren van die initiatiefnemer. En uw opmerkingen zijn terecht, maar ook 
daarin gaat u toch zitten op de stoel van de bestuursrechter. En voorzitter, dat doen wij niet wij zijn 
nogmaals politici en hebben hier een politiek debat te voeren.  
 
De heer GABRIËLS: Nee, dat snap ik. 
 
De VOORZITTER: Nee, nee, ja het is een herhaling… 
 
De heer GABRIËLS: Nee, nee, nee. 
 
De VOORZITTER: Een herhaling… 
 
De heer GABRIËLS: Ik heb een vraag over een ander stukje van… 
 
De VOORZITTER: Ja, maar het wordt geen zelfstandige termijn. Nog één, één kleine interruptie en 
dan ronden we het af. 
 
De heer GABRIËLS: Eén kleine interruptie over een ander aspect. Eerder heeft collega Yap 
aangegeven dat hij de locatie van de fabriek, de huidige locatie maar eigenlijk geen enkele locatie 
goed vindt. Bent u het niet met mij eens dat de locaties in West-Brabant of in Brabant in ieder geval te 
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vinden zouden moeten zijn die veel minder impact hebben op de gezondheid, mogelijk impact hebben 
op de gezondheid van de inwoners.  
 
De heer YAP: Voorzitter, de PvdA-fractie vindt dat dit soort initiatieven nergens meer welkom zijn in 
Brabant. Want nogmaals Brabant heeft in 2015 aangegeven er is voldoende capaciteit om mest te 
verwerken in Brabant. En toevallig omdat dit initiatief al liep waarvan wij nogmaals van mening zijn dat 
dit geen concreet initiatief is, maar nogmaals dan ga ik weer op de stoel zitten van het 
bestuursrechtelijke traject vind ik het laakbaar van de initiatiefnemer, laakbaar van het college. Maar 
nogmaals wij vinden dit soort fabrieken horen niet thuis in Brabant. Juist al omdat daar al een grens 
aan is en er zijn voldoende mestverwerkingsinstallaties.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Tenslotte het woord aan mevrouw Koenraad van de 
fractie van GroenLinks. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. Megastallen zorgen voor stankoverlast, een lelijk 
landschap, grootschalige mestfabrieken en veel dierenleed. Nederland is de slager van heel de wereld 
van veel en goedkoop vlees. Jaarlijks worden in Nederland vele miljoenen dieren gefokt en geslacht 
waarvan driekwart voor de export. En alle mest die dat oplevert moeten wij zien te verwerken. En er 
zijn slimme ondernemers die hier geld aan willen en kunnen verdienen. Voor GroenLinks is deze 
Biomineralenfabriek het resultaat van rampzalig landbouwbeleid. Van een totaal doorgeschoten 
intensieve veehouderij. De heer Boons denkt dat de circulaire economie is dat is het totaal niet. De 
Westrand-inwoners worden nu heel direct met dit resultaat geconfronteerd. En voor GroenLinks is het 
een principiële kwestie. Wij willen helemaal geen intensieve veeteelt en daarmee ook geen 
mestoverschot en daarmee ook geen mestverwerkingsfabriek. Niet naast onze Westrand en ook niet 
naast een andere Westrand op een andere plek. Voor sommigen zal het probleem een oplossing 
hebben als een fabriek op een industrieterrein in Moerdijk komt of naast een varkensbedrijf. Dat is 
voor GroenLinks niet zo, wat niet wegneemt dat wij de fabriek in ieder geval niet hier willen. Wij zitten 
niet in de coalitie, dus ook al voelt GroenLinks zich heel erg verantwoordelijk voor het mondiale 
probleem en hebben wij daar een visie over, wij zijn geen eigenaar van dit lokale probleem. We 
kunnen onze handen bijna wassen in onschuld lijkt het, maar dat doen we niet. Want een GroenLinks-
wethouder zou met wij willen deze fabriek niet ook niet heel ver gekomen zijn. Want een aanvraag die 
past binnen een bestemmingsplan vraagt hoe dan ook om een zeer onderbouwd besluit. En het kost 
wel meer moeite om nee te zeggen, die moeite hadden we er wel in gestoken. We hebben dus wel 
vragen bij hoeveel actie er is gegaan in het ontmoedigen van aanvragers en ook in het afwegen van 
de belangen van ZLTO ten opzichte van onze eigen inwoners. Die moeite kunnen we er alsnog 
insteken of wij vragen aan het college om die moeite er in ieder geval nu nog in te steken. Er zijn 
onderbouwingen voor afwijzing mogelijk. Denk aan het Aarhus-verdrag wat ook genoemd werd bij de 
inspraak of bij de hoorzitting, naar de teksten over gezondheid in de WHO, naar het klimaatverdrag 
dat terugdringen van CO2 als prioriteit heeft. U denkt misschien wat heeft dat ermee te maken? Maar 
veeteelt geeft een enorme CO2-uitstoot. Hele goede argumenten om een aanvraag buiten 
behandeling te stellen. Dan waren de aanvragers misschien een deur verder gegaan of ze hadden 
bezwaar gemaakt, maar dan was de schade te overzien geweest en dat was wel beter geweest voor 
onze Westrand. Hoewel geen oplossing voor de excessen van deze intensieve veeteelt. Soms zijn 
inwoners hard nodig om een onderwerp te agenderen en dat is nu gebeurd. En er ligt nu ook een 
motie voor, wel een motie die sterk ingegeven is volgens ons idee door een angst voor kiezersverlies. 
De Roosendaalse Lijst, VVD, SP, D66, VLP als redders in de nood, wat wel bijzonder is als je kijkt 
naar BioMoer waar we 4 jaar geleden over besloten en waarbij we geen bezwaar hadden. Alleen 
GroenLinks en SP waren toen tegen, dat wil ik ook expliciet aangeven. SP en GroenLinks hebben 
toen ook een stemverklaring gegeven waarin wij u heel duidelijk zeiden van wij willen deze 
ontwikkelingen niet. Anderen hadden toen toch veel minder oog voor uitstoot, gezondheid, 
vrachtverkeer en inwonersbezwaren, terwijl dit in z’n soort ook een heel naar fabriekje was. Wij 
denken toch wel veel bühne, kortom. Maar ook zijn we het eens met het maximale signaal dat we 
gaan maken. Dus we willen heel graag de termijn van de wethouders afwachten en dan beslissen of 
we inderdaad nog meegaan in deze motie. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Dit was van de zijde van u raad de eerste termijn. 
Ik kijk even naar de wethouder voor zijn eerste termijn. 
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De heer LOK: Voorzitter, ik heb eigenlijk een, misschien wel een ongekende wens om even te 
schorsen, want er is aan veel van mijn, van ons een vraag gesteld en ik ken u regel dat er altijd maar 
één mag antwoorden, dus wij moeten daar even schorsen is mijn voorstel. 
 
De VOORZITTER: Ik begrijp het. Laat ons op 10 minuten, vooralsnog op 10 minuten gaan zitten. Dan 
wordt de vergadering hervat om 21.40 uur. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering. 
 
De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, als u allemaal uw plaatsen zou willen innemen. Wij hervatten de 
vergadering. Het woord van de zijde van het college is aan wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. In allerlei eerdere trajecten en met name overigens ook in de 
hoorzitting die afgelopen maandag is geweest en ook nu hier in u raad is het heel helder dat er heel 
veel zorgen worden geuit over het, de mogelijk komst van de Biomineralenfabriek. En u raad heeft dat 
ook verwoord in u motie, in motie nummer 1 dan vooral. En gehoord overigens ook de inbreng van de 
voorzitter aan het begin van het traject die u raad heeft gewezen op mogelijke consequenties wil het 
college u iets in overweging geven. In overweging geven om tegemoet te kunnen komen aan wat in 
uw motie staat, rekening houdt met de opmerking van uw voorzitter en ook wel en ook niet, niet ook 
wel maar ook vooral tegemoet komt aan de zorgen die de bewoners aan de Westrand hebben. 
Zorgvuldigheid in deze procedure is natuurlijk van het aller-, allergrootste belang en we zijn tot de 
conclusie gekomen dat ook het college daar zelf meer tijd voor nodig zou hebben. En daarom willen 
we u in uw motie in overweging geven om te komen tot een algehele doorlichting van de procedure 
waar het betreft de vergunningverlening. Bij voorkeur zou dat moeten kunnen denken wij maar dat 
gaat over uw eigen motie, door een onafhankelijke derde instantie waarbij wat het college betreft 
gedacht zou kunnen worden aan de DCMR een welbekende en zeer gerenommeerde instantie in 
Zuid-Holland. Het college zou dat kunnen zien, maar u zelf natuurlijk ook, als een soort tussenstap in 
de procedure die nu loopt. Net als u heeft ook het college behoefte aan een goed en gedegen 
onderzoek, goed onderzoek naar die procedure omtrent vergunningverlening. Het college is zelf ook 
van mening dat wij op dit moment met alle zorgvuldigheid die daarvoor nodig is niet kunnen maar ook 
niet willen besluiten. Dus er zal geen besluit plaatsvinden op 21 februari. Wat het college ook wil doen 
in die periode en of dat, dat zal ongetwijfeld bij een andere instantie zijn is de opmerking van de 
voorzitter aan het begin over de kans op iets onrechtmatigs en of dat dan een onrechtmatige daad 
heet of anders ik ben geen jurist dus dat laat ik graag aan de deskundigen over. Maar om vooral ook 
dat te onderzoeken wat het zou betekenen. Ja, wat het voor ons als gemeente zou betekenen. We 
denken, het college denkt dat we daarmee ook voldoende aandacht besteden of juist meer aandacht 
besteden misschien wel aan de beginselen van behoorlijk bestuur waar het natuurlijk gaat over 
rechtszekerheid, maar ook over zorgvuldigheid. En dat is volgens mij in dit moment het belang. En dat 
is vooral het belang van onze inwoners, want dat staat ook bij het college hoog in het vaandel. En 
daarom is dit de reactie van het college die u zou willen meegeven wat ik net heb genoemd bij wat wij 
u als raad bij de, als overwegingen zouden willen meegeven. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. De heer Yap een vraag aan de wethouder? 
 
De heer YAP: Voorzitter, voor de duidelijkheid. Het college doet dat wel vaker, die noemt moties 
sympathiek of onraadt de raad een motie. Kan ik nou gelet op uw woorden concluderen dat u de 
voorliggende motie ontraadt, want als die wordt aangenomen dan heeft u één keuze de vergunning af 
te wijzen. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: Ja, u moet het doen met wat ik heb gezegd en niet wat u er bij van interpreteert. Wij 
nemen geen besluit over deze motie. We gaan u nu niet zeggen of we hem aannemen of niet 
aannemen. Dan zouden we hem minimaal betrekken bij onze besluitvorming omtrent de 
vergunningverlening. Maar voordat we dat zouden kunnen doen en zouden willen doen willen wij u 
raad juist onze overwegingen meegeven hopend dat u dat ook vindt. 
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De heer YAP: Voorzitter, het college komt dus nu we zijn al enige jaren bezig, dus eigenlijk tot de 
conclusie dat zij juridisch, bestuurlijk, dus tot op heden niet alles uit de kast heeft gehaald om te 
oordelen of deze fabriek wel of niet mogelijk is. 
 
De heer LOK: Ja, dat is wederom uw interpretatie van waarom we zeggen wat we zeggen. U raad 
heeft uiteindelijk gevraagd om een MER en een GGD en we kennen allemaal hoe die procedure 
vooral rondom die MER is gelopen. In de verschillende versies zal maar zeggen van hun advies is pas 
in het allerlaatste advies zoals meneer Schijvenaars of iemand anders noemde het groene licht 
gekomen. En wat wel heel bijzonder is dat dat groene licht gekomen is op een document wat bij de 
eerste MER al beschikbaar was en dat baart ons dan zorgen wat weten we nog meer niet. En vandaar 
onze, nogmaals onze overweging laten we een derde instantie een onafhankelijke partij niet uit deze 
regio dat proces nog eens goed doorlichten en komen met een gedegen advies. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. U gaat, u stelt nu voor als college om twee 
aanvullende onderzoeken te doen. Kunt u even specifiek maken hoeveel tijd dat gaat vergen voor het 
verstrekken van de opdracht, het laten doen van het onderzoek. En tot slot ook de inhoudelijke vraag 
gaat u dan van te voren ook al zeggen van nou de uitkomsten van die twee nieuwe onderzoeken die 
zijn dan bepalend, gaat u dan weer op zoek naar een volgend onderzoektraject?  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: Ja, je kunt volgens mij een heel leven organiseren omtrent onderzoeken doen. Dat is 
het college niet van plan. Maar ik neem aan dat u raad en inwoners daar niet op zitten te wachten. Er 
moet een keer duidelijkheid komen. En nogmaals vooral hoe de procedure rondom de MER is 
gelopen baart ons ook zorgen vandaar onze wens u in overweging te geven als u de motie zo zou 
kunnen aanpassen, het dictum, dat we daar buitengewoon goed mee uit de voeten kunnen omdat we 
zelf dat als college eigenlijk ook wel willen. De inschatting op dit moment, maar nogmaals we moeten 
nog goed kijken of de DCMR het ook wil. We hebben wel contact gehad en ze staan er niet afwijzend 
tegenover en de inschatting is dat ze toch wel een maand of drie daarvoor nodig hebben, want het is 
nogal wat wat je van ze vraagt. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter, voor het heldere antwoord. Dat brengt me dan tot 
de volgende vraag. De Provincie heeft de gemeente Roosendaal ontheffing verleend tot 27 februari. 
Op het moment dat het drie maanden gaat duren voordat deze onderzoeken zijn gedaan dan zijn we 
dus al ruim voorbij die 27 februari. Wat is daarvan dan de betekenis van het overschrijden van die 
ontheffingstermijn. Betekent het dan dat er dan ook niets meer kan? 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: Dat gaan we wel meemaken tegen die tijd dat het zover is. Het college heeft gemeend, 
nogmaals afgelopen maandag is het uiteindelijk pas tot een hoorzitting kunnen komen over de 
milieuvergunning de belangrijkste vergunning, de fase 1. De fase 2 het bouwdeel dat stelt in de 
praktijk niet zo heel veel voor. En nogmaals de manier waarop dat allemaal tot stand is gekomen heeft 
ons zorgen gebaard dat is één. En wat we niet willen is en of dat anderen hebben daar ook wel iets 
van gezegd of dat door de initiatiefnemer is georkestreerd om het allemaal zo laat en vlak voor het 
sluiten van de termijn met andere stukken te komen die hij al blijkt al heel lang in het bezit te hebben, 
hebben we ook gemeend dat we ons natuurlijk niet in de klem moeten laten zetten door de 
veroorzaker en dat is in dit geval ook de initiatiefnemer.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Goed, dan kunt u dan ook als college in uw onderzoek ook meenemen wat 
dan de betekenis is van het overschrijden van die termijn van 27 februari wat daar dan de eventuele 
consequenties van zijn, wat daar de mogelijke gevolgen van zijn. Want ik kan me voorstellen dat dan 
de initiatiefnemer met dit voorstel als het besloten gaat worden, dat de initiatiefnemer overmorgen bij 
de kortgeding rechter staat. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
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De heer LOK: Ja, ik ga niet vooruitlopen op wat de initiatiefnemer allemaal zou kunnen en zou willen. 
Hij heeft het in ieder geval op z’n minst voor een belangrijk deel aan zichzelf te danken. Dan moet hij 
ook maar op de blaren zitten, maar we zullen dat meenemen. Het zijn twee onderzoeken, nogmaals 
één gaat over de techniek. En de andere gaat dan over het juridische kader. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap, een vraag? 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, even kijkend naar de feiten. Vanavond ligt er een motie voor die is 
ingediend door voorlopig een meerderheid van de gemeenteraad die zegt u moet de vergunning 
afwijzen. U biedt de raad iets aan om in overweging te nemen. Maar stel het expertiserapport en de 
derde geven aan de zaak is vergunbaar. Voert u dan de motie wel of niet uit. 
 
De heer LOK: Ja, daar ga ik, daar gaat het college op dit moment geen antwoord op geven. Dat heb ik 
u, volgens mij heeft u dat daarstraks ook al gevraagd. Wij gaan dat, wij stellen voor om dat rapport om 
die zorgvuldigheid te betrachten en juist die derde partij onafhankelijk naar het hele proces te laten 
kijken omtrent vergunningverlening. Ja, wat ons betreft is dat nog volstrekt onbekend wat daar 
uitkomt. Of dat daar automatisch betekent tot groen licht of rood licht of iets oranje daartussen dat 
weten we niet. Dus dat zullen we betrekken bij de totale, dat zal het college betrekken bij de 
besluitvorming uiteindelijk over de ingediende aanvraag.  
 
De VOORZITTER: Ja, toch ja nog eentje meneer Yap. 
 
De heer YAP: Kunt u nu wel garanderen of u voor 27 februari klaar bent. Juist ook omdat deze 
gemeenteraad zo snel bij elkaar werd geroepen omdat die datum zo essentieel was.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: Ja, ik heb u net gezegd dat het zeker drie maanden in beslag neemt. Dus ik kan u zeker 
vertellen dat het niet voor 27 februari is. 
 
De VOORZITTER: Oké, wethouder dank u wel.  
 
De heer GABRIËLS: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls? 
 
De heer GABRIËLS: Ja, ik wil een ordevoorstel doen. Ik wil eigenlijk voorstellen gezien de nieuwe 
informatie en een plezant mee bewegend college zou ik bijna zeggen dat de initiatiefnemers de 
fracties die de motie ingediend hebben een schorsing willen hebben en mag ik om 10 minuten 
vragen? 
 
De VOORZITTER: Ja, laat ons het is…Is het echt dringend want de wethouder was al naar zijn 
plaats… Wel een beetje. Is het dringend ja? Nou, vooruit dan. Eén, één vraag. Eén vraag. 
 
De heer MOL: Dank u wel, meneer de voorzitter voor deze gunst. Ik wilde …  
 
De VOORZITTER: Ssst…. Ja, ga uw gang. 
 
De heer MOL: Ja, dank u wel, voor deze mogelijkheid. Ik wilde aan de wethouder vragen gezien de 
procedure zoals die bij de MER-aanvraag is gelopen wat voor rol de wethouder dan ziet in het voorstel 
wat hij net doet voor de raad. Kan de raad hier actief in mee participeren en meehelpen met het 
aandragen van documenten en informatie wat bij de aanvraag van de MER-rol niet mogelijk was, want 
dat zou voor ons mogelijk een, ja het besluit kunnen beïnvloeden. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: Volgens mij is er ongelooflijk veel informatie beschikbaar waar de Commissie-MER zijn 
bevinding op heeft kunnen baseren. En we laten het aan de DCMR over in eerste instantie om te 
constateren of ze alle benodigde informatie, als het de DCMR wordt zeg ik dan even voorzichtig, of zij 
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vinden dat zij over alle noodzakelijk stukken beschikken, want hun conclusie zou kunnen zijn dat zij 
vinden dat er iets ontbreekt. Maar dat weten wij niet, daarom doen we die derde.  
 
De heer MOL: U bent ongetwijfeld op de hoogte dat de VLP voor eigen kosten een contra-rapport 
heeft gemaakt voor die MER-rapportage. Wij willen voorkomen dat dat deze keer weer nodig is, dus in 
dat kader zouden wij graag actief een rol willen spelen om in ieder geval te kunnen monitoren van wat 
er aangedragen wordt aan informatie waar de DCMR informatie over krijgt en ook een oordeel kunnen 
vellen of wij dat voldoende vinden of dat het te veel richting de ondernemer is of ook inderdaad de 
belangen van de bewoners goed gewaarborgd blijven. 
 
De VOORZITTER: Ja, uw punt is helder. Wethouder. Ja. 
 
De heer LOK: Ja, we zullen in ieder geval al informeren welke informatie wij en dat is ongeveer alles 
wat we hebben, want hebben, het doel is juist om volledige inzicht te krijgen. Dus we kunnen het, we 
zullen u informeren over welke documenten wij allemaal naar de DCMR als die het wordt zullen 
sturen. En als u van mening bent dat er iets mist laat het ons weten, dan sturen we dat ook. 
 
De VOORZITTER: Nou, de heer Mol dan als hekkesluiter, voordat we gaan schorsen. 
 
De heer MOL: Voorzitter, ziet u kansen, ziet het college kansen om de datum 27 februari wellicht wat 
verplaatst te krijgen bij de Provincie? 
 
De heer LOK: Nee, die zijn er niet.  
 
De VOORZITTER: Oké, daar was schorsing aangevraagd door de heer Gabriëls voor 10 minuten. 
Laat ons zeggen dat we 22.10 uur, 22.10 uur de vergadering vervolgen. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering. 
 
De VOORZITTER hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, ik krijg het signaal van de heer Gabriëls die de schorsing 
aanvroeg, hij zit ook weer terug, dat de schorsing kan worden opgeheven. Wat ik met deze klap op de 
tafel dan ook doe. En dan gaan wij voort met onze vergadering. En zoals u gewoon bent, gewend bent 
vraag ik altijd aan degene die de schorsing aanvroeg wat de schorsing heeft opgeleverd om dat 
plenair te delen, zodat wij kunnen toewerken naar inhoud van de tweede termijn. Meneer Gabriëls. 
 
De heer GABRIËLS: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan u met blijdschap mededelen dat het een zeer 
productieve schorsing was. En we zijn gekomen tot een besluit, dat is altijd fijn. Unaniem besluit ook 
inderdaad. Dat unanieme besluit luidt als volgt, zoals u gezien heeft in onze motie in het dictum van 
de motie is geen enkel tijdspad genoemd. Dus in principe heeft het college alle tijdsruimte om daarin 
zijn, haar acties te nemen. We zijn zeer blij met het feit dat het college ook inderdaad van zin is om 
inderdaad op zoek te gaan naar extra argumenten om van groen naar rood te geraken of oranje in 
ieder geval niet groen. Dus we willen absoluut die tijdsruimte die eigenlijk in het dictum impliciet zit het 
college geven om inderdaad dat ook te doen. De termijn van drie maanden is genoemd maar dat 
maakt niet uit, zoveel het nodig heeft willen we dat het college aanreiken. Dat betekent dat we de 
motie wel in stemming brengen zoals die nu is. Maar we niet verwachten van het college dat die ook 
meteen morgen inderdaad in werking gaat in de zin dat er een nee of een vergunning afgegeven 
wordt. Maar dat we de tijdsruimte pakken om dat onderzoek te laten doen. En nogmaals vanuit 
gaande dat DCMR daarmee akkoord gaat, maar daar gaan we maar even van uit. En dan gaan we 
dat op die manier aanvliegen. En dat lijkt mij het meest optimale model, in ieder geval volgens de 
indieners.  
 
De VOORZITTER: Ja, dus u zegt ik hou de tekst van motie 1 hou ik volledig in stand. En u geeft er 
dan zelf als toelichting bij college gaat drie maanden of daaromtrent uw gang maar om het verder, zeg 
maar, uit te zoeken en te wikken en wegen.  
 
De heer GABRIËLS: Ja, correct. We hebben eerst nog overwogen van zouden we een extra 
dictumregel toepassen of toevoegen om dat heel expliciet te zeggen. Maar ja we moeten het ook niet 
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moeilijker maken denk ik als nodig is. We zijn blij met het meebewegen van het college op de 
zoektocht naar extra argumenten voor het rood licht. Dus wat dat betreft hoeft dat bij ons, wat ons 
betreft niet als een extra dictumregel er in. Maar boven, boven er blijft natuurlijk staan dat wij, de 
wenselijke uitkomst natuurlijk is het rode licht.  
 
De VOORZITTER: Oké, ik constateer dat de motie blijft zoals die nu is qua dictum daar moeten we het 
mee doen. Ja, de heer Mol u heeft een vraag. 
 
De heer MOL: Ja, voorzitter. Ik zou dan toch graag de indieners willen uitnodigen om het eerste 
dictumpunt, het eerste punt van het dictum anders te formuleren. Want daar staat gewoon nadrukkelijk 
afwijzen en ik weet wel dat ze in die richting willen en dat willen we wellicht allemaal. Daar staat niet in 
dat het college de ruimte krijgt om een second opinion te laten doen bijvoorbeeld. Terwijl dat toch een 
prachtig aanbod is van het college. Wat denkt u daarover.  
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De heer GABRIËLS: Zoals ik in het begin van mijn eerste termijn al aangegeven heb willen wij 
gewoon dat het maximale gedaan wordt om dat rode licht te krijgen. We hebben nu, we hopen een 
manier gevonden te hebben om dat te krijgen. En nogmaals er staat geen datum of geen tijdsindicatie 
in het dictum. Dat wil dus ook zeggen dat die impliciet, dat impliciet die tijdsruimte er al in zat. We 
hoeven het college niet aan te houden om daar morgen meteen al een besluit over te nemen of op de 
27e of op de 21e dat maakt even niet uit. En wat mij betreft, wat ons betreft, wat de indieners betreft, 
wat de indienende fracties betreft hoeft dat niet expliciet in de motie te staan. Betekent gewoon dat wij 
afwachtende van wat er uit het arbitrair onderzoek komt of hoe je het ook wilt noemen, onafhankelijke 
derde, het dictum van de motie onveranderd laten omdat dat nog steeds het uitgangspunt is. 
Natuurlijk zal van invloed zijn op die motie inderdaad waar die onafhankelijke derde mee komt. Dat is 
nu juist precies waarom we dat traject in willen en we zijn blij dat het college daarin wil mee bewegen. 
 
De VOORZITTER: Ja, dank u voor het antwoord. Ja, nog één. 
 
De heer MOL: De hele raad dringt nadrukkelijk aan op een nog grotere zorgvuldigheid. Het college 
komt met een tegemoetkoming. We pakken een stuk tijd, we gaan het rustiger aan doen, er komt een 
second opinion en u blijft toch gewoon zeggen wordt afgewezen. Ik geef u in overweging dat het zou 
kunnen gebeuren dat ook de second opinion uitwijst dat het nog steeds groen licht is. Dan hebben we 
dus dezelfde patstelling als we vanavond hebben bediscussieerd met elkaar.  
 
De heer GABRIËLS: Ja, ik heb geen vraag gehoord. Maar die conclusie kan ik alleen maar 
onderschrijven, ja. Maar dat is niet nu dat is over, dat is na het onderzoek. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabri… Sorry. De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS:  Maar dan zijn we dus eigenlijk alleen maar tijd aan het kopen. Want het 
college zegt heel zorgvuldig geformuleerd wij willen, ik vertaal het even in mijn woorden en als ik het 
verkeerd zeg dan gaat wethouder Lok wel schudden. Ze willen eigenlijk nog een extra toets hebben, 
ze willen alle ruis van de lijn hebben, alle onzekerheden er uit hebben om in ieder geval echt de hele 
platte feite van is het veilig, is het gezond ja of nee. Voldoen we aan alle normen. Dat is een beetje de 
strekking van de toezegging van het college. Dat betekent dus dat je nooit tegen een 
onderzoeksbureau kunt zeggen van wilt u even onderzoeken wat allemaal de plussen en de minnen 
zijn, maar hier heeft u alvast de conclusie van uw eindrapport het moet namelijk leiden tot een 
afwijzing. Ik weet dat er in politiek Den Haag heel vaak dit soort opdrachten worden verstrekt maar dit 
bedoelt het college niet, maar u bedoelt dat wel. En nu waren we met elkaar in een beweging van we 
gaan zorgvuldig aan de slag. Eigenlijk zegt het college met zoveel woorden we nemen het dictum over 
de motie van de Nieuwe Democraten, dat is wat ze eigenlijk zeggen. Ik bedoel neem het dan gewoon 
ook over. Doe dan ook wat het college zegt.  
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De heer GABRIËLS: Ik denk niet dat het college dat zegt, want dat was het traject tot op heden. Ik 
denk dat er vanavond een verandering heeft plaatsgevonden. En wat u zegt is niet waar. Als wij 
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zeggen van wij laten het dictum onveranderd. En wij geven het college tijdsruimte om het te laten 
onderzoeken door een objectieve met ik onderstreep even objectieve derde partij of alle aspecten in 
voldoende mate gewogen en gemeten zijn en dat de juiste conclusies zijn getrokken. Dat willen wij 
doen en dat gebeurt door een objectieve derde partij die zich niet gelegen zal laten liggen aan wat wij 
nu het college in ons dictum opvragen, opdragen. 
 
De VOORZITTER: We zijn al met de tweede termijn begonnen overigens. 
 
De heer SCHIJVENAARS: De laatste, dan wil een laatste vraag stellen, voorzitter, in deze interruptie. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dat is dan de vraag die de heer Mol ook had willen stellen. Ik ga met u 
mee er komt dat onafhankelijke onderzoek en de uitkomst is het kan wel, het is vergunbaar. Wat gaat 
u dan zeggen? En dan niet gaan zeggen dat zien we dan wel. Nee, u moet nu antwoord geven, u 
moet nu kleur bekennen. 
 
De heer GABRIËLS: Nee, dat ga ik niet doen meneer Schijvenaars, want als ik nu al antwoord zou 
kunnen geven dan heb ik heel dat onderzoek niet nodig, want dan wist ik het al allemaal al. Dus laten 
we eerst dat onderzoek nou eens afwachten.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Er staat in de motie wijst af en u vraagt. Kijk dat u uzelf tegenspreekt dat 
moet u zelf weten, maar neem dan wel de mensen op de tribune wel serieus. Die mensen willen van u 
horen wat er nu daadwerkelijk gaat gebeuren. En als u nu blijft volhouden ik wil een onderzoek en dan 
zie ik het wel, dan moet u nu ook juist omdat u het dictum laat zoals het is het moet niet doorgaan. 
Dan is de vraag heel gewettigd er is straks een onderzoek er komt een conclusie uit. Gaat u zich dan 
aan die conclusie verbinden of het nu positief is of negatief is laten we het dan zo formuleren. Wat 
gaat u dan doen? 
 
De VOORZITTER: Oké, de heer Gabriëls. 
 
De heer GABRIËLS: Nou, die vraag kan ik simpel beantwoorden. Als wij opdracht geven aan een 
objectieve derde partij om alle dingen te doen die ik net genoemd heb en daar komt een bepaald 
advies uit dan zal dat inderdaad ook een advies zijn waar wij mee moeten leven. Ik bedoel wij gaan 
niet zeggen dan, ik weet niet wie het zei maar je kunt een heel leven bouwen rondom onderzoeken, 
dat is niet onze intentie. 
 
De VOORZITTER: Nee, nee anders wordt het, dan wordt het een zelfstandige termijn. de heer Yap 
nog even en dan probeer ik nog één ordevoorstel te doen. 
 
De heer YAP: Voorzitter, voor de PvdA even voor de duidelijkheid aan deze indiener. U heeft al in uw 
eerste termijn en in uw tweede termijn nogmaals herhaald het maximale te willen doen om die 
vergunning te laten afwijzen, maar dat staat niet in de motie. U zegt gewoon u moet de vergunning 
afwijzen. Kunt u en in navolging van de opmerking van de heer Schijvenaars dan uitleggen dat gelet 
ook op uw laatste woorden het aanvaardbaar is als dat objectief onderzoek zegt het is vergunbaar dan 
hebben wij daarmee mee te leven, want dat staat toch niet in de motie. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De heer GABRIËLS: Wat in de motie staat is het door ons gewenste en beoogde resultaat, 
eindresultaat en de weg daar naartoe die hebben we net vanavond verlegd om het college meer 
argumenten te geven of hopelijke wijze meer argumenten te geven om inderdaad een andere koers te 
varen in dit traject.  
 
De heer YAP: Voorzitter, dan begrijpt de PvdA het dus zo dat u vanavond zegt u moet de vergunning 
afwijzen en dat u dat volgende week, over één maand en over drie maanden nog steeds zo vindt.  
 
De heer GABRIËLS: Nee, niet helemaal waar, wel deels. Maar wat ik aangegeven heb is dat er geen 
tijdsindicatie in het dictum staan. Dus wat wij doen is we zeggen niet tegen het college want anders 
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hadden we namelijk een datum in dat dictum gezet dat het morgen afgewezen moet worden of de 21e 
of de 27e of welke datum dan ook. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dat is geen antwoord op onze vraag. Het gaat ons niet om data wanneer het 
antwoord moet komen, het gaat om de mening van de Roosendaalse Lijst u zegt vandaag wijs die 
Omgevingsvergunning af. Dat impliceert al dat u geen nader onderzoek nodig heeft. Dan vraag ik 
nogmaals zegt u dat over drie maanden ook al bijvoorbeeld er toch een onderzoek ligt die zegt college 
het is vergunbaar. 
 
De heer GABRIËLS: Het is altijd een beetje lastig om te praten over rapporten die pas over drie 
maanden bestaan. Maar als dat rapport heel klip en klaar zegt of komt op een bepaalde conclusie 
gebaseerd op voor zover wij weten alle mogelijke feiten, we hebben aangegeven dat wij daar vanuit 
de politiek, vanuit de raad ook aan mee kunnen helpen om te zorgen dat die feiten inderdaad  
compleet zijn. Ja, dan hebben we natuurlijk de, het te doen met de conclusie die daaruit komt heel 
simpel. En op dat moment zullen wij daar een besluit over nemen. Maar dat laat onverlet dat onze 
intentie is en blijft om de vergunning af te laten wijzen.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, nog toch even duidelijk.  
 
De VOORZITTER: Ssst…. 
 
De heer YAP: We hebben de VLP gehoord die zegt nee geen enkele interpretatie mogelijk, afwijzen. 
Zo vertalen wij die motie. U zegt eigenlijk het blijft toch een motie voor de bühne want als de uitkomst 
zo is dat we niets anders kunnen dan de vergunning inwilligen dan is dat maar zo. 
 
De heer GABRIËLS: En uw vraag is? Geen vraag. 
 
De VOORZITTER: Nee, ik doe nog even een ordevoorstel ook vanuit deugdelijkheid van 
besluitvorming. Ik wil de indieners in overweging geven, misschien heeft u dat wel besproken waarom 
u de motie niet aanhoudt. Maar ik geef het maar even mee ter lering en vermaak, want dit gaat toch 
erg raar worden vindt ik ambtshalve. 
 
De heer GABRIËLS: Aanhouden is inderdaad besproken en daar was niet een meerderheid van de 
indieners voor.  
 
De VOORZITTER: Tweede termijn. Zo gepasseerd. Ik kijk even naar de andere mede-indieners. Ik 
loop even af of er ook nog behoefte is aan een tweede termijn. De heer Boons? Niet. Mevrouw 
Oudhof? Wel tweede termijn? Ja. Ga uw gang, ja. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dank u wel. De SP is redelijk positief over de toezegging van het 
college. Positief over de toezegging van het college. Hierin laten zij zien dat de belangen van onze 
inwoners ook voor hun van belang zijn en dat ze niet louter gaan voor de belangen van de 
ondernemer. En wat ons betreft is het goed dat het college zich laat ondersteunen, zowel juridisch als 
wat betreft de techniek door een onafhankelijk bedrijf. Wil het afgewezen worden, wil de 
ontwerpvergunning afgewezen worden dan is het natuurlijk altijd veel moeilijker, het afwijzen van de 
vergunning. Want dat zal zeker met de goede argumenten moeten met inhoudelijk onderbouwde 
argumenten als dat je een vergunning zomaar verleent. Dus dat daar juridisch en goed naar gekeken 
wordt daar zijn wij heel erg blij mee. Dan ja wat de SP betreft en dat wil ik nog eens even noemen zijn 
er genoeg redenen om gewoon die vergunning niet te verlenen. Ik noem nog maar even die 
onafhankelijke MER-Commissie die heeft gezegd dat het hier over een nieuwe techniek gaat dat er 
geen 100% vergelijkbaar bedrijf is, de procedures niet goed gevolgd en wat eigenlijk het 
allerbelangrijkste is voor ons is dat er bij het verstrekken van een vergunning ook die 
belangenafweging gemaakt wordt. En we hebben gemerkt dat geen enkel draagvlak is bij 
omwonenden en bewoners en die maken zich terecht zorgen over gezondheid en milieueffecten. En 
ook zien we nu in de raad dat er geen meerderheid voor is. Dus ik ben blij dat het college dat serieus 
neemt en dat zij daar nog eens goed naar gaat kijken. Dank u wel.  
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De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk even voor de tweede termijn of de heer Raggers daarvan 
gebruik… Dat is het geval.  
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. D66 is ook blij met de woorden van wethouder Lok dat het 
college zich dus gelukkig toch ook wel zorgen maakt. En de gezondheid van onze inwoners hoog in 
het vaandel heeft staan. En nu ook behoefte heeft aan goed en gedegen onderzoek naar de 
vergunningprocedure. Door het doorlichten van deze procedure door een onafhankelijk instantie en 
door ook onderzoek te laten doen naar de wetmatigheid voor eventueel bij het intrekken van de 
vergunning. We hebben wel een klein beetje het gevoel dat het een motie van wantrouwen is tegen 
onze eigen Omgevingsdienst. Maar gelukkig komt er op dinsdag 21 februari aanstaande dinsdag in 
elk geval geen groen licht voor deze mestfabriek. Helaas is er wel weer uitstel van zekerheid voor 
onze inwoners. D66 blijft met rechte rug staan achter deze motie. We zijn tegen deze mestfabriek en 
het onderzoek op voorstel van het college kunnen we voorlopig steunen, maar dan wel met heel veel 
transparantie naar alle raadsleden en naar onze inwoners en zeker ook naar de Werkgroep 
Biomineralen, want die heeft voor D66 haar waarde heel goed bewezen. Ik herhaal wat ik eerder heb 
gezegd. D66 heeft de gezondheid van onze inwoners voorop staan. En alleen met 100% garanties op 
het gebied van gezondheid en stank kan die fabriek wat ons betreft komen. Maar die garanties 
verwachten wij eigenlijk niet. Tot zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Raggers. Ik ga naar de heer Van Gestel van de VLP. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, laten we duidelijkheid scheppen. Met het aanvaarden van de motie 
vanavond geeft de raad eigenlijk gewoon een rood stoplicht. Aan het college de uitermate moeilijke 
taak om dat ook om te zetten in voor hun een rood stoplicht. Maar die beslissing ligt dan ook vanuit de 
raad voor en die nemen we dan ook in volle overtuiging. Rood is rood. En als het college tijd nodig 
heeft om het echt goed rood te maken, dat u denkt nou zo rood heb ik het nog nooit gezien. Prima, be 
my guest. Maar er is maar één uitkomst rood. En dat voorzitter moet hopelijk de inwoners van de 
Westrand maar ook de Stationsbuurt, het centrum, eigenlijk al onze inwoners van deze gemeenschap 
gerust kunnen stellen. Maar uiteraard natuurlijk met z’n allen eerst zien dan geloven. Dus we zullen 
het scherp in de gaten moeten houden. Mijn collega de heer Heeren heeft al gezegd daar 100% aan 
mee te werken en die medewerking krijgt u trouwens van ons allemaal hopelijk. Behalve van de fractie 
van het CDA, daar verwachten wij helemaal niets van de komende maanden. Meneer Mol ik nodig u 
uit om vanavond in de auto te stappen naar Oirschot te rijden waar dus afgebrand is vannacht, daar 
de varkensfabriek waar dus ook mest verstookt wordt en daar is gewoon door een heel klein defect 
alles de lucht in gegaan inclusief de 2000 biggen en varkens en dat zit in een heel, heel, heel klein 
hoekje dat is levensgevaarlijk. Als dat gebeurt aan de rand van een woonwijk en Oiorschot neem me 
niet kwalijk dan is de hoeveelheid poeder maar 4.000 en het is 40 keer hoger in Roosendaal met 
80.000 en dan gaan we over hele, hele andere schades praten. En het zou u sieren als u gewoon 
vanavond zegt ik ben voor een rood stoplicht ik doe met u mee. Of u zegt dat ben ik niet, dan stemt u 
tegen onze motie en dan doet u niet mee. Maar ook niet over een paar maanden dan zeggen wij 
waren ook voor een rood stoplicht, want niemand zal u geloven. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Schijvenaars heeft een vraag aan u. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. De collega-indiener van de Roosendaalse Lijst die 
gaf uiteindelijk toe dat als het advies van DCMR betekent dat het wel kan dat dan in ieder geval de 
Roosendaalse Lijst de motie ook zo gaat vertalen van ja als het kan en het voldoet ja dan leggen we 
ons daarbij neer. Wat is uw opvatting als VLP? 
 
De heer VAN GESTEL: Zojuist heb ik dat gezegd, voorzitter, in de motie staat een rood stoplicht. 
Vanuit de gemeenteraad, dus dat is een rood stoplicht dus dat is een rood stoplicht dat is volgens mij 
linksom of rechtsom maar op één manier uitlegbaar: Nee. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Wat vindt u er dan eigenlijk van dat u mede-indiener toch een hele andere 
betekenis geeft aan de strekking van de motie? 
 
De heer VAN GESTEL: Weet u wat ik zo interessant vindt, voorzitter, u loopt de hele avond te 
babbelen en te ouwehoeren over van alles en nog wat. 
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De VOORZITTER: Dat laatste woordje schappen we. 
 
De heer VAN GESTEL: Sorry, voorzitter? En vervolgens geeft u helemaal geen thuis, u geeft geen 
kleur, u roept wel ik wil een rood stoplicht net als het CDA maar u babbelt er een beetje omheen en je 
moet een beetje hieraan denken en een beetje daaraan denken, komt er een motie waar niemand iets 
van begrijpt. Dan gaat u mij hier allemaal vragen lopen stellen, de motie is duidelijk er staat nee er 
staat een rood stoplicht. Punt streep uit. En als u twijfelt aan mijn intentie op die motie, nou daar mag 
u mij aan houden ik denk misschien nog de komende zestig jaar. Maar wat ik hier zeg en wat ik hier 
zeg rood stoplicht is rood stoplicht. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat is nou drie keer herhaald.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja maar goed, voorzitter, maar misschien dat meneer Schijvenaars… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik stel maar vast voorzitter dat… 
 
De heer VAN GESTEL: Het dan goed hoort… 
  
De heer SCHIJVENAARS: Ik stel maar vast voorzitter dat twee indieners in ieder geval een volstrekt 
andere betekenis geven aan de motie.  
 
De VOORZITTER: Akkoord. 
 
De heer VAN GESTEL: Elke vaststelling voor wie hem wil doen, voorzitter. Als laatste het 
handhavingsvraagstuk. Ja handhaving is nog niet zo eenvoudig met zo’n fabriek en ook daar mensen 
die vanavond vertellen we moeten inzetten op handhaving als de fabriek er wel staat of niet staat. Dat 
is natuurlijk een wassen neus uit het Nederlands Technisch Afsprakenplan het NTA 9065 regel staat 
dat je twee keer, twee keer de hoeveelheid geur en stank mag maken voordat er gehandhaafd wordt. 
Dat betekent in mensentaal dat u als u waar u 50 mag 100 rijdt dat u dan pas beboet gaat worden. 
Dus het is een verschrikking voor de mensen als het überhaupt doorgaat, jammer dat het CDA  dat 
toch wil. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel. Ik kijk voor de tweede termijn naar de heer 
Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank aan de heer Gabriëls van de Roosendaalse Lijst die 
uiteindelijk in alle eerlijkheid toegeeft dat als het nieuwe onafhankelijk onderzoek betekent dat het wel 
kan dan leggen we ons daar bij neer. Ik hoop dat mensen op de tribune blij zijn dat zij nu weten dat de 
motie zoals die voorligt getypeerd door mij als een motie voor de bühne inderdaad betekent er is tijd 
gekocht voor een maand of drie, vier. Er wordt op geen enkele wijze u de garantie gegeven dat de 
uitkomst van dat onderzoek kan betekenen dat het wel of niet doorgaat. De enige garantie die u heeft 
is er komt een onderzoek. U wordt dus weer drie maanden aan het lijntje gehouden. U mag blij zijn, u 
mag blij zijn met de grote woorden van de VLP, maar de feiten zijn zoals ze liggen. Het college, het 
college heeft in haar schorsing heel goed gekeken naar onze motie. En u mag allemaal weer vreselijk 
gaan lachen. Zo dadelijk gaat meneer Van den Beemt weer een opmerking maken, maar de strekking 
van die motie dames en heren, de strekking van die motie is zojuist door wethouder Lok haarfijn 
geformuleerd. Wij nemen de tijd om een zorgvuldig onderzoek te doen. We gaan kijken om alle ruis 
van de lijn te halen en dan komen wij tot een weloverwogen besluit. De strekking van onze motie, wat 
wij hebben gevraagd gaat nu gebeuren. En daar zijn we blij om. Dat is wat er nu gaat gebeuren, dat 
zijn de feiten zoals ze nu voorliggen. En het harde geroep met name van de VLP, samengevat over 
oude death body. Voorzitter, de mede-indiener geeft eerlijk toe dat ze dat nooit kunnen waarmaken. 
De voorzitter, van de raad geeft ook eerlijk toe we moeten goed gaan kijken wat het allemaal betekent 
voor de rechtmatigheid, dat wordt onderzocht. Voorzitter, de Nieuwe Democraten snappen steeds 
beter hoe de geloofwaardigheid van de politiek met ons aan de haal gaat voorzitter. Wij zijn blij met de 
toezegging van het college daarmee is onze motie overgenomen dus overbodig, gaan we ook niet 
meer in stemming brengen. We danken het college voor haar wijsheid in deze. De motie, motie 1 van 
de indieners, voorzitter, die gaan wij dus absoluut niet steunen. Want wij als Nieuwe Democraten 
willen u in Roosendaal of u nou de initiatiefnemer bent of u bent een ongelooflijk overtuigd 
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tegenstander, wij nemen u wel serieus en we gaan u niet het bos in sturen met een motie die never 
nooit iets van garantie in zich heeft wat er nooit gaat komen. Dat was het. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Motie nummer 2 is ingetrokken, maakt dus niet 
langer onderdeel uit van de beraadslaging. Gaan we dus ook niet over, over stemmen. Ik kijk naar de 
heer Mol voor de tweede termijn. 
 
De heer MOL: Ja, voorzitter, na de schorsing van het college komt het college met een antwoord op 
de algemene roep van deze gemeenteraad om tot een grotere, nog grotere zorgvuldigheid over te 
gaan met betrekking tot die vergunningverlening. Daar komt het college aan tegemoet en daar waren 
wij oprecht blij mee, zijn we nog blij mee. Wij vinden dat heel erg verstandig van het college. Je koopt 
tijd en je koopt extra deskundigheid in, second opinion. We kunnen er allemaal nog eens naar kijken. 
De bedoeling van het college was om, dat hoeven we ook niet weg te stoppen dat kan iedereen lezen, 
om de motie te ontkrachten. De motie op dit moment niet urgent te maken, de motie desnoods als het 
kan van tafel, want het college komt de raad tegemoet met een extra onderzoek met tijd. Schetst onze 
verbazing dat de motie op tafel blijft. Dat is opmerkelijk. Nog groter wordt onze verbazing als je vragen 
stelt en je ontdekt dat de ene partij van de indieners wel bereid is om na een grondig heronderzoek, 
na meer zorgvuldigheid bereid zou zijn om nog eens goed te overwegen of de motie nog wel op tafel 
moet blijven. En de andere die zijn daar heel straight in het blijft liggen zoals het ligt. Maar dat 
betekent als de motie blijft liggen dan betekent dat gewoon dat de route van het college ons totaal niet 
verder brengt. Dat moeten we ons wel realiseren, ik bedoel ik weet niet wat die onderzoeken gaan 
kosten maar het heeft geen enkele zin want de motie blijft liggen en wat er ook uitkomt uit dat 
onderzoek dan gaan we toch die vergunning afwijzen. Prima, maar dat is wel onze conclusie. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, de heer Mol lijkt heel graag te speculeren over alle 
scenario’s zolang er maar uitkomt dat nader onderzoek aantoont dat die fabriek mag komen. Maar als 
nou het onderzoek aantoont dat die fabriek er niet mag komen. Ja, dat extra onderzoek dat nu onder 
druk wordt alles vloeibaar, dat nu toch op tafel gekomen is. Dat extra onderzoek dat in dit debat over 
deze motie tot stand gekomen is dan bent u toch ook blij en gelukkig? Want u zei straks toch ook dat u 
niet wilt dat het ding er komt? 
 
De VOORZITTER: De heer Mol. 
 
De heer MOL: Nou dat is aardig dat u afsluit met die woorden want u begon met andere woorden dat 
wij kosten wat het kost willen dat die fabriek er komt. Ik vind echt eigenlijk dat u dat moet terugnemen, 
want dat betekent dat mij betoog van de hele avond gewoon helemaal voor niets is geweest. Ik ben 
daarstraks de eerste termijn en bij herhaling heb ik aangedrongen op het feit dat er dat iedereen in 
Roosendaal en ook het CDA wij zijn daarop geen uitzondering ons grote zorgen maken over de 
gezondheid van mensen, over het woongenot van mensen, over het feit dat die fabriek er komt. Dus 
het is, het zou ons een zegen zijn als volgens de regels wordt aangetoond dat de fabriek er niet komt. 
Maar daar gaat het, daar ging de discussie over, daar gaat het debat over, want…  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter? 
 
De heer MOL: Ja, ik ben aan het woord. Daar gaat het debat over. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter? 
 
De heer MOL: De regels, de spelregels, de rechtsgeldigheid van het proces dat willen wij niet 
aanvechten, dat is het enige verschil met uw ingreep in dat proces. Dat is echt het enige verschil. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter? 
 
De heer MOL: Ik hoop dat u dat begrijpt. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
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De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, de avond lang voor de heer Mol. Hij gaat echt helemaal los 
op iets wat ik precies niet gezegd heb, op iets wat precies niet gezegd heb meneer Mol. Ik zei u 
schetst de hele avond scenario’s waarin uit het onderzoek komt dat het ding er toch mag komen. Maar 
u heeft geen seconde besteed in uw betogen aan een scenario dat we wel een grond hebben voor 
afwijzing. En daar gaat het ons nou om en dat is ontstaan hier doordat we proberen als raad samen 
iets te betekenen voor de inwoners. U steekt het zo negatief in. Denk nou eens mee met het college, 
denk nou eens mee met de indieners, de bouwers van die motie en ga nou met ons mee. Want wat 
doen we nou met die motie? Voor elkaar krijgen dat er een extra onderzoek komt en straks dan zul je 
zien dan blijkt ineens dat we toch een grond hebben. Dan bent u toch ook blij? 
 
De VOORZITTER: De heer Mol. 
 
De heer MOL: Ja, prachtig, maar uw betoog klopt niet. Want juridisch kunt u niet aan de ene kant een 
motie gewoon zwart op wit lanceren waarop staat dat de vergunning wordt afgewezen en vervolgens 
instemmen met een extra onderzoek, want het leidt helemaal tot niets. Want afwijzing blijft gewoon en 
dat is prima. Maar dan gaan wij daar niet onder staan, want wij wensen de procedure en heel graag 
met een extra onderzoek want daar hebben we om gevraagd extra zorgvuldigheid dat heeft het 
college toegezegd laten wij daarin meegaan. Want dan kan wellicht aangetoond worden op gewoon 
juridische basis op gerechtsbasis dat het inderdaad een slecht idee is om die fabriek te bouwen en die 
industrie te beginnen. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt nog de laatste. 
 
De heer MOL: Zo is het. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, de heer Mol zit ernaast. Want deze raad kan juridisch 
precies wel die motie indienen. Dat is nou net waar u aan voorbij gaat, wij kunnen die uitspraak doen 
en dat doen we vanavond en daarmee proberen we met z’n allen en liefst met u samen iets te 
betekenen voor de mensen in Roosendaal. 
 
De heer MOL: Voorzitter, het eind van mijn betoog zou geweest zijn en dat ga ik toch maar even doen 
als u het goed vindt uw oproep die had ik ook al geschreven bovenaan mijn briefje voor de tweede 
termijn laten we ervoor kiezen om de motie aan te houden. Dat is echt, dat sluit volledig aan bij 
datgene wat het college voorstelt. Tijd kopen met elkaar, dan ligt de motie er nog, kan die op ieder 
moment in stemming worden gebracht als de indieners of de raad dat zinvol vindt. Als je de motie 
keihard in stemming brengt dan ligt er een besluit van de gemeenteraad om de vergunningverlening af 
te wijzen waar vervolgens het college mee geconfronteerd wordt en daar niet mee uit de voeten kan. 
Dus dan hoeven ze dat extra onderzoek ook niet meer te gaan doen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Mol. Ik kijk naar de heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, voor de PvdA haast een onmogelijke taak een groot dilemma, zoals de PvdA 
in eerste termijn al duidelijk heeft gemaakt is het tegen de komst van een Biomineralenfabriek in 
Roosendaal maar zeker ook elders in Brabant. Met de motie die nu voorligt creëer je een monstrum 
zeker gelet op de woorden van de Roosendaalse Lijst en de VVD ik herinner ze nog even aan het 
bericht wat zij plaatsten toen zij deze motie hebben ingediend. De kern daarvan was we moeten iets 
doen een zorgvuldig geformuleerd, een zorgvuldig geformuleerd besluit nemen en hiermee moet een 
einde komen aan de zorgen van de bewoners van Roosendaal een einde aan de plannen van de 
Biomineralenfabriek. Voorzitter, dat was de letterlijke tekst bij de inbreng van de het is nu de vijfde 
versie, maar dat was rondom de eerste versie, de letterlijke tekst van de tweede indieners. En 
voorzitter, nogmaals ze brengen hiermee de PvdA in een zeer lastig parket door de motie die nu toch 
wordt voorgelegd aan deze gemeenteraad. Wat ons betreft zijn er twee keuzes. Een keuze die de 
VLP ook al heeft ingebracht de motie wordt aangenomen, direct uitvoeren, afwijzen. Want dat vraagt 
u, u geeft de opdracht om het af te wijzen. En de interruptie van de heer Van den Beemt is in die zin 
volstrekte onzin natuurlijk door geen enkele mogelijkheid open te laten maar dan kom ik op de tweede 
optie, dat doe je pas als je deze motie aanhoudt. Want als je nu zegt we gaan een extra onderzoek 
doen, we raadplegen expertise om te komen tot betere motivering van een besluit wat dat besluit dan 
ook zou zijn dan kan het zomaar zijn dat het college de motie naast zich neerlegt en dus niet uitvoert. 
En voorzitter, de heer Gabriëls, de heer Boons of de heer Van den Beemt, welke woordvoerder dan 
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ook is van de VVD die hebben steeds aangegeven ja we moeten niet speculeren op die uitkomst. Dat 
is toch volstrekte onzin als je dan vanavond een motie indient die zegt u moet de vergunning afwijzen. 
Dan gaan we toch geen onderzoek doen, dan gaan we toch vanavond zeggen het is 27 februari over 
anderhalve week of het is dinsdag collegevergadering. Voorzitter of college u heeft één opdracht van 
de meerderheid van de gemeenteraad we wijzen de vergunning af. Volgens mij is dat zo simpel als 
dat als ik de tekst die nu voorligt, voorligt ook wordt gehandhaafd en ook zo wordt ingebracht. Dat 
heeft ook niets te maken met wat de heer Gabriëls zegt met de maximale inspanning van dit college. 
Onzin. Hou dan de motie aan want die opening heeft wethouder Lok u gegeven. Voorzitter, wij gaan 
goed nadenken wat wij doen in de stemming. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Mevrouw Koenraad van de fractie van GroenLinks. 
 
Mevrouw KOENRAAD:  Voorzitter, de heer Mol heeft de goedkeuring van GroenLinks niet nodig maar 
eigenlijk willen we ook wel gezegd hebben dat we zeer veel respect hebben voor de inbreng vanuit 
het CDA. Deze is consequent en moedig vanuit de coalitie gedacht en vanuit de wetgeving gedacht. 
En juist dat consequente is wel het punt waar we vanavond tegenaan lopen. De motie blijft op tafel en 
verdeeldheid onder de indieners dat kan eigenlijk niet, daar kun je niet mee werken. Het is het één of 
het ander. Als je nu besluit met als motie dat de fabriek er niet komt wat in de motie staat dan kun je 
geen objectief onderzoek meer doen. En als je objectief onderzoek doet dan moet je open laten dat 
het zowel ja als nee kan worden. Roosendaalse Lijst laat daar ruimte in en dat vinden wij risicovol. Als 
het onderzoek oplevert dat de Biomineralenfabriek eigenlijk best kan dan zijn we drie maanden verder 
en dan heeft de aanvrager goud in handen. En daarom zouden wij vanuit GroenLinks toch willen 
voorstellen toch inderdaad de suggestie van de heer Mol te volgen en aan te sluiten bij de PvdA om 
toch de motie aan te houden, want dat geeft de beste kansen op een objectief onderzoek waarna je 
na drie maanden het besluit kan nemen en dan moeten de partijen of de fracties echt laten zien waar 
ze voor staan. Door dat nu te doen leg je de boel zo ontzettend vast dat is onverantwoord vindt 
GroenLinks, dus wij zouden heel graag de motie toch aan willen laten houden en we zullen zien of dat 
gebeurt. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Dat was de tweede termijn van de zijde van u 
raad. Ik kijk even naar de wethouder. Behoefte aan een reactie in tweede termijn? Ga uw gang. 
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. het college heeft in zijn eerste termijn de overwegingen 
meegegeven die  wij hadden om u er op te attenderen wat u zou kunnen. U bepaalt zelf wat u ermee 
doet en dat is ook gebleken. Het mooie van de motie is dat er niet een tijdslimiet staat, er staat niet in 
dat we hem vandaag, vandaag valt ook niet mee maar dat we hem vandaag moeten weigeren. Dus 
dat biedt in ieder geval voldoende ruimte om het onderzoek te laten doen en wat het college betreft 
moet dat natuurlijk wel vooral een objectief onderzoek zijn. En of het dan rood, oranje of groen, dat 
zien we dan wel wat eruit komt. Hoe objectiever het onderzoek is hoe meer we er met z’n allen aan 
hebben. Een beetje rood of een klein beetje oranje of heel donkerrood dat zien we dan wel weer als 
het er is. Want objectiviteit bij dat onderzoek is natuurlijk wel van cruciaal belang. De voorzitter heeft u 
al meegegeven de suggestie om het aan te houden. Als portefeuillehouder in dit geval, maar als 
college in zijn algemeen kan ik u dat ook wel aanraden. Je moet altijd oppassen dat een onderzoek 
naar een op voorhand naar een uitkomst wordt toegerekend, dat moeten we met z’n allen niet willen, 
denk ik. Er wordt gesproken over tijd gekocht, dat klonk wat denigrerend bij sommigen maar dat zal 
vast niet zo bedoeld zijn. Volgens mij is dat tijd kopen zoals wordt genoemd vooral, vooral voor ons 
allen in deze zaal zowel voor het college als deze raad maar ook voor de inwoners om maximale, 
maar ik noem dat echt maximale helderheid te krijgen, maximale zorgvuldigheid, maximale 
rechtszekerheid, maar ook de maximale inspanning over hoe het zit met de gezondheid of met de 
veiligheid. Daarom is dat mooi het geeft ons met z’n allen betere informatie en de extra zorgvuldigheid 
ja volgens mij is dat met z’n allen waar we het voor willen.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, nou vergeet ik eigenlijk in mijn tweede termijn te vragen, die 
vraag had ik willen stellen die vraag ik dan nu. Kan het ook zijn dat je gewoon 27 februari wel haalt en 
dat je dus voor 27 februari besluit we doen het niet, we geven geen vergunning en we gaan daarna 
alles op alles zetten om te onderbouwen dat we het niet willen. Is dat ook een optie, want dat zou voor 
GroenLinks de beste optie zijn. 
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De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: Nee, die optie hebben we niet. Als je een besluit neemt moet je dat zorgvuldig hebben 
onderbouwd en je kunt niet eerst een besluit nemen en daarna nog bedenken waarom je dat besluit 
hebt genomen. Dus die optie bestaat niet. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Maar voorzitter er zijn natuurlijk wel heel veel, SP verwees er ook al naar er 
zijn al heel veel onderzoeken en er zijn al heel veel aanleidingen om te denken dat er best veel 
redenen zijn om hem niet te gunnen, de aanvraag. Dat is kennelijk onvoldoende zegt u. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: Meneer de voorzitter, dank u wel. Ja, ik wat ik niet wil zeggen maar u dwingt me er bijna 
toe, je kunt selectief lezen in documenten. Uiteindelijk is het advies van de MER-commissie het kan. 
En dan kun je er best hier en daar een zin uithalen omdat die je goed uitkomt, maar de overall 
conclusie blijkt dat het kan. Dus dan zijn er dus niet voldoende argumenten. U raad geeft gevraagd 
om een MER, u raad heeft gevraagd om een GGD, is alle twee gedaan en die zijn alle twee wel 
positief. En dat ze niet 100% duidelijkheid geven dat ben ik absoluut met u eens, maar ondanks dat 
het niet 100% is zijn ze wel positief. Dus daar kunnen we niet mee uit de voeten wil ik eigenlijk maar 
onderstrepen.  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, de Nieuwe Democraten onderschrijven van harte het voorstel 
vanuit het college van de voorzitter, van u als portefeuillewethouder om de motie aan te houden. 
Tijdens alle interrupties zojuist blijkt toch dat de indieners ongelooflijk vasthoudend zijn. De motie zal 
worden ingediend tot nu toe. Wat gaat u dan doen als wethouder als deze motie die een meerderheid 
heeft, als die dan zo dadelijk daadwerkelijk wordt aangenomen. Dan krijgt u dus opdracht ik moet nu 
vanaf morgen de vergunning gaan weigeren. Hoe gaat u dat dan doen.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK:  Ja, ook hier geldt volgens mij wel een kwestie van zorgvuldig luisteren. Ik heb bij de 
indieners goed beluisterd dat ze de motie op zich in stand willen houden en nogmaals dat is niet onze 
keus en niet onze wens maar dat is de wens en de keus van de indieners en dat heeft het college te 
respecteren. Maar ons wel de tijd gegeven om dat onderzoek te doen. Want in de motie staat ook niet 
dat de vergunning moet worden geweigerd op noem maar een datum, dat staat er niet. Dus de motie 
biedt, heeft in zich dat je de tijd hebt om in ieder geval een fatsoenlijk onderzoek te doen. En als we 
dat onderzoek dan hebben en ook daar gaan we niet op vooruit lopen want anders krijgen als dan dit 
en als dan dat. Als het onderzoek beschikbaar is dan zien we wel wat daaruit komt, want dan moet het 
college alsnog een besluit nemen en dan zullen we ook absoluut daar natuurlijk de motie die er dan 
ligt en die is aangenomen straks misschien, maar hopelijk uitgesteld/aangehouden, maar zo niet ja 
dan zal dat een onderdeel zijn voor de besluitvorming in het college.  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars nog. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Om het dan maar even kort af te ronden, voorzitter. U gaat dus dan als 
college dat onderzoek doen. Dat doet u heel zorgvuldig, er komt een objectief rapport uit en dan heeft 
u de conclusie van het kan wel of het kan niet, dat weten we niet met elkaar. Maar los van de uitkomst 
de motie ligt er, de vergunning moet worden geweigerd. Dus u heeft daarnet ook gezegd het maakt 
niet uit wat de uitkomst is van het onderzoek, want de motie die ligt er en we moeten dus gewoon 
gaan weigeren. De vraag blijft dus hoe gaat u dat dan doen? 
 
De heer LOK: Ik zou zeggen wacht en huiver tegen die tijd. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dat is te gemakkelijk, voorzitter, want dan vraag ik nu even via u direct aan 
onze voorzitter, hoe hij dat dan ziet. Kunnen we dit met elkaar zo gaan afspreken een motie aan te 
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nemen die ongeacht de uitkomst van het onderzoek alleen al betekent weigeren van de vergunning. Ik 
hoor graag het juridische oordeel in deze van onze voorzitter van de gemeenteraad. 
 
De VOORZITTER: De wethouder voert het woord namens het college. 
 
De heer LOK: Ik ga nu proberen een heel verstandig antwoord te geven, voorzitter. Wat is bij onze 
eerste termijn heb aangegeven is dat we vooral een onderzoek willen doen naar de technische 
situatie maar ook naar de juridische en eventuele financiële. Wie weet wat daar uit komt? Misschien 
zijn de risico’s niet zo heel groot als alles op groen staat en hem toch weigeren ook daar kunnen we u 
dan tegen die tijd informatie over verschaffen. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap tenslotte. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, we begonnen deze avond met een motie die u oproept om de vergunning 
te weigeren, wellicht eindigen we ook met dezelfde oproep. Als die oproep erdoor komt want dat geeft 
maar één antwoord u moet de vergunning weigeren, of maar één opdracht . Voelt u zich nog wel 
gesteund door een meerderheid van deze gemeenteraad, heeft u daar dan nog voldoende vertrouwen 
in? 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: Het college heeft voldoende vertrouwen in deze gemeenteraad.  
 
De VOORZITTER: Oké wethouder, dank u wel. Nou heel kort. 
 
De heer LOK: Het was geen vraag, maar ik wil nog één ding zeggen want dat ben ik in die eerste 
termijn vergeten. We hebben u gezegd dat wij alles, alle stukken die we hebben sowieso dan naar de 
DCMR zullen sturen en dat u een lijst krijgt van alle documenten die we sturen. Op de vraag van de 
heer Heeren of er ook andere stukken, ja maar wacht even tot wij die lijst hebben gemaakt want we 
moeten dan even slim afspreken dat we wel een beetje een postbus bedenken. En daarbij ben ik 
vergeten aan te geven dat geldt absoluut ook de Werkgroep wordt natuurlijk in staat gesteld om 
stukken te sturen, die willen we ook meenemen in dat proces. Hoewel natuurlijk wij niet zelf het 
onderzoek doen maar ook de Werkgroep nodigen we uit om. Wacht even onze lijst af wat we allemaal 
al hebben en als u denkt wij hebben nog documenten of stukken die daar niet op staan, dan zijn die 
altijd welkom die sturen we ook gewoon door.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Dat was van de zijde van het college de tweede termijn. Ik zie de 
heer Gabriëls zijn hand opsteken. 
 
De heer GABRIËLS: Ik weet niet of het technisch toegestaan is, maar ik zou graag toch een tweede 
schorsing willen om nog een keer met de initiatiefnemers te kijken wat de beste weg naar voren is, 
voorts hebben we nog wat gezegd is in de interrupties. 
 
De VOORZITTER: Ja, ik schors tot 23.00 uur, tien minuutjes. Ja. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering. 
 
De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Het is inmiddels 23.05 uur dus dat is best wel laat. De vergadering, de vergadering 
wordt, sst…,  wordt, even nu even opperste concentratie nog. Het hoeft toch allemaal niet zo heel lang 
meer te duren. U had, meneer Gabriëls, de schorsing aangevraagd. Ja, wat kunt u ons melden. 
 
De heer GABRIËLS: Ja, ik ga geen derde termijn houden want het heeft geen nut. 
 
De VOORZITTER: Nee, nee, dat ga ik ook niet. 
 
De heer GABRIËLS: Het doel van de schorsing was inderdaad om uit te kijken of om te onderzoeken 
van hoe we hierin willen varen en de conclusie is dat we hem in stemming brengen. 
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De VOORZITTER: Ja, dus u brengt de motie in stemming. 
 
De heer GABRIËLS: Ja. 
 
De VOORZITTER: Akkoord. Dat… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Om toch de mogelijkheid te bieden dat een aantal mensen die wel 
verstand hebben van staatsrecht wil ik toch vragen om een hoofdelijke stemming. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat wordt gehonoreerd uiteraard dat wij hoofdelijk gaan stemmen. Dan zijn wij 
nu toe aan besluitvorming. Ja, dus even goed opletten dat u ook als u voor bent voor zegt en 
andersom tegen, tegen.  Niet vergissen, want dat is belangrijk. Nou ik zal een nummertje trekken, dat 
is nummer 7.  
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Nummer 7, de heer Breedveld. 
 
De VOORZITTER: O, meneer Michael Yap heeft nog gevraagd? 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, nog even een punt van orde. Hoe werkt het nu als wij namens de fractie een 
stemverklaring over deze motie willen afleggen? 
 
De VOORZITTER: Ja, dan doe ik het zo dat de eerste die nu met een stemverklaring, ik zal de 
fractievoorzitters in de gaten houden bij de hoofdelijke stemming om dan desgewenst voordat hij of zij 
stemt een stemverklaring af te leggen. Dan lossen we het op die manier op. Akkoord zo? Ja. Goed wij 
waren of wij zijn bij nummer 7? 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Ja, meneer Breedveld.  
 
De VOORZITTER: Dit is de heer Breedveld. 
 
De heer BREEDVELD: We gaan stemmen neem ik aan over de motie van de… 
 
De VOORZITTER: Ja, voor of tegen motie nummer 1. 
 
De heer BREEDVELD: Mag er geen kleine toelichting gegeven worden? 
 
De VOORZITTER: Nee, nee, nee, alleen uw fractievoorzitter. 
 
De heer BREEDVELD: Dan ben ik tegen de motie, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Broekhoven. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Brouwers. 
 
De heer BROUWERS: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
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Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Dorst. 
 
De heer VAN DORST: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Emmen. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw, o nee mevrouw Frijters is er niet. De heer Gabriëls. 
 
De heer GABRIËLS: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Voor. 
 
De VOORZITTER: Dat is de fractievoorzitter. 
 
De heer VAN GESTEL: Voor, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Maar u heeft geen behoefte aan een stemverklaring? 
 
De heer VAN GESTEL: Nee hoor, hartstikke voor. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel is voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Ginderen. 
 
De heer VAN GINDEREN: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Goossens. 
 
De heer GOOSSENS: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Heeren. 
 
De heer HEEREN: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Hessels, Heessels. 
 
Mevrouw HEESSELS: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Hertogh. 
 
De heer HERTOGH: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
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Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Heumen. 
 
De heer VAN HEUMEN: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Hoendervangers. 
 
De heer HOENDERVANGERS: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Janssen. 
 
De VOORZITTER: Die is er niet. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: O, pardon. De heer Klaver. 
 
De heer KLAVER: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Koenraad. 
 
De VOORZITTER: Fractievoorzitter. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja.  
 
De VOORZITTER: Behoefte aan een stemverklaring? 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, GroenLinks wil graag een stemverklaring.  
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
Mevrouw KOENRAAD: GroenLinks is zeer tegen een Biomineralenfabriek en hoewel de indieners niet 
consequent zijn in hun visie kan GroenLinks het zich veroorloven om voor het maximale signaal te 
gaan en daarom stemmen wij voor deze motie. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Koenraad, voor. De heer Missal is er niet. De heer Mol.  
 
De heer Mol: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Niehot. 
 
De heer NIEHOT:  Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Fractievoorzitter. Maar geen... 
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Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Geen stemverklaring, tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voor. 
 
De VOORZITTER: Dus geen stemverklaring nodig. Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Raggers. 
 
De VOORZITTER: Fractievoorzitter. 
 
De heer RAGGERS: Geen stemverklaring nodig. Ik ben voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer De Regt. 
 
De VOORZITTER: Fractievoorzitter mogelijk. 
 
De heer DE REGT: Voor. Zonder stemverklaring. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Schijvenaars. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. Fractievoorzitter. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Ik ben tegen deze motie. En de stemverklaring van 
onze fractie is als volgt: Het is staatsrechtelijk werkelijk een blamage om een motie aan te nemen 
waarin nu wordt besloten dat er geen vergunning mag worden verleend terwijl er wel nog 3 maanden 
tijd en geld wordt besteed aan het doen van een onderzoek waarbij de uitkomst van het onderzoek 
totaal irrelevant is. Hiermee wordt niet alleen het staatsrecht beschadigd maar ook gewoon politieke 
geloofwaardigheid ernstig beschadigd, voorzitter. Wij zijn of tenminste ik ben dus tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen.  
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Verhoeven. 
 
De heer VERHOEVEN: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Wezenbeek. 
 
De heer WEZENBEEK: Voor.  
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Yap. 
 
De VOORZITTER: Fractievoorzitter. 
 
De heer YAP: Voorzitter, de PvdA wil graag in aansluiting op GroenLinks een stemverklaring afgeven 
over deze motie. We kunnen constateren dat een aantal respectabele raadsleden ons flink hebben 
bezig gehouden. We kunnen constateren dat er een monstrum is gecreëerd, een bijzonder lastige 
afweging, mede gelet op het doorkruisen van het bestuursrechtelijk traject met een politiek debat, 
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waar we in beginsel geen enkele bevoegdheid in hebben. Maar gelet op de inbreng gegeven door met 
name de twee indieners VVD en de Roosendaalse Lijst, die overtuigend hebben aangegeven dat die 
fabriek er niet moet komen, een standpunt wat wij als PvdA onderschrijven, stemmen wij derhalve 
voor deze motie.  
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van der Aa. 
  
De heer VAN DER AA: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Aygün. 
 
De heer AYGÜN: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van den Beemt. 
 
De VOORZITTER: Fractievoorzitter. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw De Beer. 
 
Mevrouw DE BEER: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Beesems. 
 
De heer BEESEMS: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Boons. 
 
De heer BOONS: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. We gaan even tellen. We zijn er zo.  
 
Mevrouw VAN STRAATEN: 25 stemmen voor en 7 tegen. 
 
De VOORZITTER: Met 25 stemmen voor en 7 tegen is de motie nummer 1 aanvaard. 
 
 
7. Sluiting  
De VOORZITTER: Niets meer aan de orde zijnde, wil ik ambtshalve nog opmerken dat ik u 
staatsrechtelijk enige vernieuwing hebt aangebracht vanavond maar wees daar niet trots op. De 
vergadering is gesloten.  
 
De VOORZITTER: sluit de vergadering om 23.15 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
23 februari 2017. 
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De griffier,                                                         De voorzitter, 
   


